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EDITORIAL
A RESILIÊNCIA NA INDÚSTRIA 4.0
Em um sistema global de produção, a competitividade e as
inovações acabam tendo grande destaque. Desta forma, procura-se
adotar tecnologias inteligentes no sistema de produção para aumentar
a produtividade, reduzindo riscos, protegendo o meio ambiente, e como
resultado: “o desenvolvimento de projetos com melhor qualidade e
custo/ benefício”. Assim os negócios tendem a prosperar neste mercado
extremamente competitivo.
Entretanto, uma das barreiras encontradas para a implantação
da indústria 4.0, tem-se a falta de mão de obra adequada, relutância
geral para mudar pelas partes interessadas, perda de muitos postos
de trabalho para processos automáticos e controlados, grandes
investimentos em tecnologias e complexidade de integração da
tecnologia informação e operacional. Porém, como as organizações
definem os seus processos a serem substituídos por robôs, no lugar
de pessoas e se estas, de alguma forma, não forem preparadas
durante o seu tempo de atividade profissional para essa substituição,
o desemprego em virtude da tecnologia pode aumentar ao invés de
contribuir para as novas mudanças.
Sabe-se que, entre os fatores de resiliência descritos por SOBRARE
(2020), nenhum deles é utilizado como um fator avaliativo para
substituição do funcionário por tecnologia, mas durante a permanência
dos funcionários na empresa, a mesma procura desenvolver Tenacidade,
Temperança, Produtividade/Proatividade, Autoeficácia e Competências
para resolução de problemas.
Por fim, as indústrias embora descrevem que a mão de obra é fator
relevante para adequação a indústria 4.0, e cobram alguns dos critérios
de resiliência em suas avaliações periódicas para evolução dos planos
de carreiras, não as aplicam durante as escolhas para os funcionários.
Isto resulta no desemprego tecnológico, dificultando a reposição desses
trabalhadores no mercado. No entanto, existe uma oportunidade para
as empresas e universidades melhorarem “as resiliências” dos alunos
e profissionais para superarem os desafios tecnológicos que estão por
vir.
Profº Dr. PhD JADIR PERPÉTUO DOS SANTOS
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do CNPQ: Fórum de Inovação e Competitividade Sustentável da UFABC
(FICS/UFABC). Prof. Dr. na Universidade Cruzeiro do Sul, avaliador do
INEP; Professor de pós-graduação na UniPaulistana e ESTÁCIO. Doutor
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MUDANÇA DE CONCEPÇÃO DO HOMEM FRENTE
À NATUREZA?

RESUMO: Este artigo é uma revisão bibliográfica, e tem por finalidade analisar se de fato a escola consegue fazer seu papel de mudança na mentalidade do aluno com relação aos problemas
ambientais vividos hoje, dentro de uma sociedade capitalista, ou seja, será que de fato o professor consegue desempenhar seu papel de mediador no processo de ensino diante do sistema econômico que vivemos? Até que ponto o papel da ciência consegue ser questionado? E
até que ponto as críticas não propõem como prática apenas ideias utópicas?
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INTRODUÇÃO

E

xistem muitas vertentes que explicam a crise ambiental que passa o planeta Terra
atualmente, ou seja, a complexidade do assunto é ampla, numa dessas vertentes
o sistema capitalista de produção não é o único, mas em grande parte das bibliografias sobre o assunto tornou-se um dos maiores culpados pelo agravamento das questões
ambientais vividas hoje:
E cada progresso da agricultura capitalista não é só um progresso da agricultura capitalista não é só um progresso da arte de saquear o solo, pois cada progresso no aumento da fertilidade por certo período é simultaneamente
um progresso na ruína das fontes permanentes dessa fertilidade. Quanto mais um país, como, por exemplo, os
Estados Unidos da América do Norte, se inicia com a grande indústria como fundamento de seu desenvolvimento, tanto mais rápido esse processo de destruição. Por isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a
combinação do processo de produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda a riqueza: a terra e o
trabalhador (MARX, 1984 apud LOWY, 2005, p.29).

A produção capitalista seria ela mesma a própria produtora do esgotamento da natureza,
pois o capitalismo em essência seria destruidor, pois tudo se tornaria recurso natural e estaria
a serviço da sociedade, até mesmo o homem, que não é dono dos meios de produção, mas
apenas um simples trabalhador. De acordo com Portugal (1992) “[...] A palavra recurso significa
algo a que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa.”
Nessa concepção da natureza vista como recursos naturais não se considera a inter relação existente entre todos os seres vivos e os minerais, vegetais, entre outros, que compõem o
planeta. A sociedade vive com a percepção que é só o ser humano que habita o nosso planeta,
as outras espécies, como animais e vegetais, estariam a serviço do ser humano. Mas segundo
Morin (1988): “A natureza não é desordem, passividade, meio amorfo: é uma totalidade complexa”; e “ [...] o homem não é uma entidade isolada em relação a essa totalidade complexa: é um
sistema aberto, com relação de autonomia/dependência organizadora no seio de um ecossistema” (p. 222).
Ou seja, toda a natureza forma uma cadeia de interdependência entre um ser e outro.
Que quando entra em desequilíbrio prejudica a todos. A percepção desse desequilíbrio que no
caso, traz o próprio indivíduo como prejudicado, é que está levando vários setores da sociedade
a pelo menos pensar em tentativas para levar uma vida mais harmônica com a natureza (MORIN,
1988).
Mas as pessoas, muitas vezes na figura de grandes corporações, enxergam a natureza
como recurso natural, como se os seres vivos estivessem acima e com todo domínio sobre a
natureza, sem pensar nas conexões existentes para que a vida aconteça, e ignora muitas vezes
até o fato de que ele próprio (ser humano) é um dos prejudicados dentro desse processo de
exploração da natureza (MORIN, 1988).
E quando quer enxergar o mal que a atividade das grandes empresas faz as outras espécies, só pensa no ser humano, esquecendo do restante dos outros seres vivos que povoam
o planeta. Quando se fala em exploração da natureza, que provoca por exemplo, poluição, queimadas, entre outros, se esquece ou finge esquecer o fato de que as comunidades mais pobres
são uma das mais exploradas dentro da produção capitalista, e que na verdade é quem de fato
sofrem com os efeitos desses problemas ambientais (MORIN, 1988).
Seja no oferecimento de mão-de-obra barata, na exploração de matérias-primas a preço
também baixos, morando em lugares que não oferece o mínimo de condições adequadas de higiene, como por exemplo, água potável, acarretando sérios problemas de saúde (MORIN, 1988).
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Sem esquecer também da exploração dos países mais pobres que obtém as mesmas
“matérias-primas” retiradas dos seus países de volta em forma de produtos com alto valor agregado, ou seja, com preço muito mais alto do que os recursos que foram oferecidos. Mostrando
o quanto a sociedade é individualista e não pensa na exploração quando se trata das questões
ambientais. Reiterando essa ideia, e pensando no Brasil que é um país em desenvolvimento,
essa fala de Kitamura exemplifica muito bem essa lógica capitalista: “Talvez o lado mais dramático da intervenção do Estado no processo de ocupação da Amazônia seja o contraste entre o
estoque de riquezas naturais prontamente disponível para serem exploradas e as condições de
pobreza extrema de grande parte da população” (KITAMURA, 1994, p. 60).
O capitalismo é tão contraditório e complexo que sabendo das intencionalidades que envolve o modo capitalista de produção, até as ações em prol da natureza que se originam dentro
desse sistema, são questionados. Pois de que forma seria aplicável num mundo que visa acima
de tudo o lucro e são entendidas por muitos estudiosos como mais uma forma de continuar
proliferando o consumo sob uma nova forma de discurso (SOUZA, 1992).
Muitos questionamentos são colocados a respeito do discurso verde, por exemplo, em
teoria e prática elas não diferenciam o mundo em explorados e exploradores, já que todos estão
prejudicados com a degradação ambiental. Prejudicados todos são de fato, em maior ou menor
proporção. Só que os danos causados ao meio ambiente não são feitos de forma igual:
Empresas que poluíram e destruíram durante séculos, que desmataram, queimaram e desperdiçaram energias
naturais e humanas; que jogam seu lixo e sua fumaça por toda à parte, apresentam-se agora como campeãs do
meio ambiente, empresas tecnologicamente limpas, politicamente inocente o que dizem ter ganhado em consciência perderam em memória. (SOUZA, 1992b, p. 42).

As grandes empresas, que estão localizadas em sua grande maioria nos países desenvolvidos, são as que mais poluem o planeta com seu ritmo acelerado de produção, já os recursos naturais são retirados dos países pobres. Se percebe que a função de cada país dentro do
sistema capitalista é diferente, portanto, as responsabilidades também não deveriam ser?
Além do que segundo Tavares e Irving (2009), o meio natural tornou-se propaganda e
adotou uma nova forma para atender aos interesses do consumo, ou seja, tudo se torna consumo que é prerrogativa do capitalismo. O discurso da economia verde não passaria de falácia na
visão de muitos estudiosos, porque não passaria de uma forma de geração de lucro para as empresas, que já não ganham tanto com o discurso que não levaria em conta o “meio ambiente”.
Com tantos empecilhos, como buscar a consonância entre esses dois interesses? Capitalismo e equilíbrio ambiental? Afinal de contas não dá para pregar um discurso que não seja
aplicável ao mundo capitalista que vivemos hoje, mas não é possível só ficar observando a grande exploração que a natureza sofre de maneira passiva. Diante de tantos conflitos, a sociedade
em suas várias instâncias, tem que procurar entender de que maneira se dá a destruição da
natureza, mudar atitudes e propor soluções tendo consciência que o próprio indivíduo é explorado na sociedade contemporânea, como já explicitado por Marx, 1984 apud Löwy acima. (p.94)
Ao mesmo tempo, tendo conta da complexidade e contradição do tema sempre procurando realizar uma reflexão que fuja da reprodução de pensamentos proferidos pela mídia, pelos
livros didáticos, entre outros, que só mantém a devastação pela qual passa a natureza, sem
qualquer crítica que levante todas as vertentes da discussão.
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O DISTANCIAMENTO DO HOMEM EM
RELAÇÃO A NATUREZA

Isso mostra que “a natureza deixou
de ser uma parte significativa do nosso meio
ambiente” (GELLNER, 1989 Apud SANTOS,
2002), a sociedade está aquém das questões
ambientais, e por isso tantas problemáticas
têm sido verificadas no mundo pós Revolução
Industrial.Como já dito existem muitas correntes que explicam o afastamento do homem em
relação a natureza, entre elas têm muitos estudos sobre a sociedade capitalista de produção
e a degradação do meio ambiente.

Embora a sociedade receba informações sobre a conscientização da conservação
do meio ambiente, é evidente como muitos ainda desprezam essas informações. Ou muitas
vezes, elas parecem não fazer sentido na mudança de suas ações. Esse excesso de informações referente às questões ambientais não
vem acompanhado de conhecimento sobre o
assunto. Como diz o pensamento a seguir: “O
O modo de produção capitalista que é
Brancos não estão nem próximos da natureza,
porque saberiam, enfim, e somente eles, como totalmente aplicável a economia de mercado
ela funciona, graças à Ciência” (THOMAS, que vivemos atualmente, traz a ideia de que o
mercado é competitivo e os mais preparados é
1988 p.86).
que vencerão, como se isso fosse um procesSegundo Keith Thomas o homem se so natural. Haja visto que as grandes corporadistanciou da natureza, em parte graças à ci- ções se aliam entre elas para competir e “queência, pois até hoje reina o pensamento de que brar” as empresas menores, mostrando mais
o homem pode dominar tudo o que é natural. uma vez que a competição capitalista derruba
Já que a ciência traz consigo um aporte tecno- os mais “fracos”, voltando na ideia de explológico que dá muita segurança ao homem em ração dos menos favorecidos financeiramente.
sua relação com o meio ambiente, mesmo que Quem tem boas condições financeiras, passa
muitos problemas ambientais como os climá- a ter cada vez mais, e quem não tem passa a
ticos, de poluição, escassez de recursos, en- ter cada vez menos. Como verificamos abaixo:
tre outros, mostram que na verdade o absoluto
A concorrência é uma das bases do sistema capitalista
controle da natureza não é feito pelo homem.
do século XXI. A fim de mitigar os efeitos de uma corriComo exemplo do fato de que o homem não controla a natureza em sua totalidade,
pode ser citado o processo de desertificação
fruto da atividade humana, e que tem efeitos
catastróficos na natureza que não era previsto
pela sociedade. Claro que o aspecto natural do
clima de um determinado lugar corrobora para
esse processo, mas a exploração massiva da
terra, torna-a sem qualquer potencial, fato que
já foi discutido na Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação no Quênia em 1977
(RODRIGUES, 1992).

da mercadológica desregrada e, ao mesmo tempo, uma
tentativa de sobrevivência dos proprietários do capital,
surgiram grupos, com finalidades comuns que passaram a estabelecer uma aliança comercial de fidelidade
recíproca, principalmente quanto aos preços, são os
chamados Trustes e os Cartéis (Huberman, 1981: 315).
Isso significa que as finanças - o controle de vastas somas de capital mais a indústria, que utiliza esse capital
com objetivos de lucro - constituem a força dominante
do mundo de hoje (HUBERMAN, 1981: 230).
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Nessa competição a natureza acaba
perdendo a luta frente à maximização dos aparatos técnicos construídos pelo homem com
sua ganância. E o ser humano no intento do lucro, acabam devastando-a por completo, sem
chance para a natureza se recompor. Entender
que a crise do paradigma vigente, é desenvolvimentista e voltada essencialmente para a expansão das fronteiras econômicas é essencial
para interpretar a crise ambiental que vive o
mundo atual, já que desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente estão em
mãos opostas.
Fato é que a produção em larga escala
esgota simultaneamente suas próprias fontes
de riqueza e de sustentação, a dialética está
na busca do equilíbrio entre os dois interesses, já que segundo Harvey o que se observa
é a “mercantilização da natureza por atacado”
(2004, p.123).
Para que isso aconteça, estudar a
questão ambiental é promover a junção entre
o ambiente físico e os aspectos humanos de
maneira holística, porque o debate ambiental
não diz só sobre a fauna, flora, clima, geomorfologia, entre outros. Mas diz respeito também
a própria vida humana.
Conforme Meyer-Abich (1993), quando
se refere ao que denomina “mundo conatural”,
ou seja, “cada espécie depende de determinado número de elementos específicos da natureza, que no seu conjunto são indispensáveis
à sobrevivência de cada uma”. Já que é esse
equilíbrio que garante melhores condições de
vida para todas as espécies - inclusive o próprio homem.

Segundo Marx (1981, p. 188), num
mundo agrário onde o homem tirava da natureza apenas a sua sobrevivência, a natureza
era menos degradada do que no mundo pós
Revolução Industrial. Quando o homem tirava
da natureza apenas o necessário à sua sobrevivência, a sociedade não era explorada da forma massiva que se observa hoje, sem chance
da natureza se recompor. Mostrando que talvez
a busca deva ser o equilíbrio.
Porque o desequilíbrio leva ao cenário
que assistimos atualmente, o solo não consegue se repor nutrientes para um outro cultivo,
a vegetação não consegue absorver o gás carbônico excessivo que se encontra na atmosfera, partes do planeta se aquece mais que o necessário prejudicando a vida na Terra (MARX,
1981).
Essa degradação aconteceu quando a
sociedade buscou algo além da sua sobrevivência. Ou seja, buscou lucro, e em meio a
essa busca surgiram também as discussões
sobre a necessidade do ser humano se reeducar para uma vivência harmônica com o meio
ambiente (MARX, 1981).
Pois a educação aprendida com a sociedade capitalista leva ao extermínio da natureza, como é possível perceber, a reeducação
é vista como um caminho para entender que
o meio ambiente pediria socorro se pudesse,
assim como os outros seres vivos da fauna e
flora. Para que a sociedade possa melhor compreender e mudar suas concepções frente as
questões ambientais, torna-se necessário aceitar que a natureza, ao contrário do que possa
parecer, não foi criada apenas para a espécie
humana. A sociedade não tem mais valor do
que qualquer uma das espécies que povoam
o planeta, apesar de muitas vezes o ser humano achar que não, por conta de sua capacidade racional que o difere das outras espécies
(MARX, 1981).
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Com a soberba que lhe é própria
a sociedade na busca pelo lucro, incentiva
cada vez mais o consumo, que já não é mais
consumo e passa a ser consumismo. Quando possuir mercadorias passa a ser mais do
que adquirir um bem necessário, mas passa
a simbolizar status, muitos vão querer se apropriar dessas mercadorias, ainda que não tenha
condições financeiras para isso. Essa divisão
cria a chamada desigualdade social, que gera
uma necessidade de consumo que vai além
das necessidades básicas, essa desigualdade
gerada pelo capitalismo pode ser bastante perversa (MARX, 1981).

prazer e felicidade. De acordo com Milton Santos (2001, p. 49) “[...] atualmente, as empresas
hegemônicas produzem o consumidor antes
mesmo de produzir os produtos. Ou seja, o
consumismo e não o consumo é preceito essencial do capitalismo. Seguindo o mesmo raciocínio, Santos continua:
Um mercado avassalador dito global é apresentado
como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma
busca de uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando
mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é
estimulado (SANTOS, 2001a, p. 19).

E tudo isso se amplia quando atrelado
ao período atual da globalização, em que há
uma falsa impressão de que todos estão inseridos numa teia global de acesso aos bens.
Mas o indivíduo só é tido como global na medida em que consome, esse pensamento é totalmente contra a ideia de cidadania (RIBEIRO,
1995).

Para o autor (SANTOS, 2001a), a globalização traz uma outra característica ao período atual, que é a homogeneização dos gostos,
mostrando que na verdade o que compramos
realmente não é algo que de fato precisamos
e que seja feito pensando na particularidade
específica de cada indivíduo, mas nas especificidades de grupos de pessoas, para que cada
Pois os “cidadãos” que estão fora do indivíduo tenha um nicho de consumo
consumo são marginalizados dentro da socieO modismo vai trazer novos produtos,
dade capitalista globalizada. O problema não
está apenas na produção e descarte excessi- que será disseminado para toda a sociedavo de produtos, mas também nos problemas de por meio da propaganda em massa, feita
sociais, já que nem todos vão ter acesso aos por diferentes veículos de comunicação, que
bens que as indústrias produzem, produção faz com que o que ouçamos e enxergamos,
essa que é pensada única e exclusivamente também seja “necessidade” para alguém que
esteja do outro lado do planeta. Ou seja, a glopara fins do lucro (BRÜSEKE, 1997).
balização faz com que diferentes sociedades,
Também é perceptível o papel da mí- culturas, necessidades, entre outras realidades,
dia nesse processo, que em alguns momentos tornam-se similares em qualquer parte do munleva conscientização, mas essa informação pa- do. E de novo aqueles que não têm acesso
rece mais parte de um protocolo que ela pre- ou é excluído. Como se a pessoa fosse o que
cisa cumprir do que um compromisso com a consumisse, o fato de não comprar a torna um
verdade, e o incentivo ao consumismo é bem ser sem identidade (SANTOS, 2001a).
maior do que a conscientização.
Como vem sendo dito basta olhar uma
propaganda sobre consumo, que é possível
verificar isso de maneira clara! O rosto de felicidade das pessoas que estão comprando algum produto, não importa qual é a sua função!
É o consumismo que traz como lema, poder,

Se você é o que consome, fará tudo
para ser - como viver uma vida sem de fato ser
alguém? No mundo contemporâneo comprar
faz parte da formação identitária (SENNETT,
1978). No período contemporâneo o papel da
mídia na disseminação dessas informações
18
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como já explicitado é fundamental, vivemos
numa sociedade em que a televisão incentiva
o consumismo, as redes sociais, as pessoas
hoje pregam discursos e defendem estilos de
vida que envolve o anúncio de uma infinidade
de produtos. Quantas vezes se ouve o discurso
de que alguém comprou algo e não usou, ou
que comprou alguma coisa sem precisar. Ao
se identificar com determinado produto, ou ver
que ele está em voga o ser humano vai querer
comprá-lo. Canclini atenta para o fato:
Uma zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o bom senso é o consumo. Na
linguagem corriqueira, consumir costuma ser associado
a gastos inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação moral e intelectual se apoia em outros lugares
comuns sobre a onipotência dos meios de massa, que
incitaram as massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens (CANCLINI, 1995, p.51).

Então o papel da educação ambiental
tem essa contradição, mudar uma sociedade
que está embebida pelo espírito que incentiva muito mais o consumismo do que a consciência ambiental. O desenvolvimento de ações
ambientais positivas encontra esse grande
entrave. Na visão de Leff (2001), até mesmo
o discurso do ecologicamente correto ou economia verde como também é chamado - seria
discutível, porque o verdadeiro interesse das
empresas é ganhar ainda mais dinheiro com
o discurso verde sem um compromisso maior
com o que isso significaria de verdade:
Não é por acaso que os redatores do tal “rascunho”
preferem deixar o termo sem definição, bastante vago.
A verdade é que não existe economia em geral: ou se
trata de uma economia capitalista, ou de uma economia
não-capitalista. No caso, a “economia verde” do rascunho não é outra coisa do que uma economia capitalista
de mercado que busca traduzir em termos de lucro e
rentabilidade algumas propostas técnicas “verdes” bastante limitadas (LÖWY, 2012).

as empresas se apropriam de todo e qualquer
discurso no intuito do lucro que é prerrogativa
máxima da produção dentro de uma empresa
capitalista (LÖWY, 2012).
Por isso mesmo que não se deve
buscar um conceito e, portanto, prática em
educação ambiental que seja utópica, a compreensão desse assunto deve suprir as necessidades básicas da sociedade como também
deve levar em conta os anseios, que estão
muito além das necessidades básicas, porque
é uma verdade incontestável. E que a busca
pelo equilíbrio ambiental nada tem de altruísta,
como as vezes alguns discursos fazem parecer
(LÖWY, 2012).
Em seu livro Crítica à Modernidade
(TOURAINE, 1994:219) afirma que “a modernidade triunfa com a ciência, mas também desde que as condutas humanas são reguladas
pela consciência [...] e não mais pela busca
da conformidade à ordem do mundo”. A ciência tem que conscientizar e trazer mudanças
de paradigmas para criar formas de relação da
sociedade com a natureza dentro da sociedade contemporânea. Dentro dessa perspectiva,
a modernidade, com sua proposta de ruptura,
realmente tenha algo a acrescentar enquanto
conhecimento e que não se conforme com o
que até agora se estabeleceu enquanto conhecimento, repensando, mas sempre tendo em
mente que a sociedade não deixará sua busca
por dinheiro enquanto vivermos sob as prerrogativas atuais.

Cabe à escola a construção de um debate questionador, construtivo, ou seja, crítico,
para a busca de uma sociedade que assuma
ações mais sustentáveis, pois como se sabe
todos os indivíduos são prejudicados nesse
processo, e que também cobrem posturas
Novamente está exposta a contradição mais consciente por partes das empresas e orentre o capitalismo e preservação da natureza, ganizações.
ou seja, na economia capitalista a essência é
o lucro, logo qualquer tipo de economia, coloque a nomenclatura que quiser na sua frente, é voltada para os princípios capitalistas. E
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CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Além do que o trabalhador executa seu
serviço até se sentir extenuado, como se fosse
uma das máquinas pertencente a uma empresa. No momento em que não consegue emprego está marginalizado, sem ter como manter
suas condições mínimas de subsistência. Então é como se esse indivíduo no capitalismo
não fosse absolutamente ninguém, ou seja,
não tem serventia pois não está ativo (trabalhando). Ainda citando Marx:

Os meios de comunicação colocam
como degradação apenas o que se refere aos
aspectos físicos: poluição do ar, poluição dos
rios, aquecimento global, entre outros assuntos, mas não explora outras problemáticas que
envolvem o assunto, porque talvez não interesse a ela dizer, como exposto a seguir: “a
questão ambiental não é apenas a história da
degradação da natureza, mas também da exploração do homem (que também é natureza!) A produção não produz unicamente o homem como
uma mercadoria, a mercadoria humana, o homem sob
pelo homem” (BRÜGGER, 1994, P.109).
a forma de mercadoria; de acordo com tal situação,
Boa parte da sociedade não têm a visão de que a exploração do homem é parte
das questões ambientais, pois esse assunto
é abordado em literaturas mais específicas,
como as leituras de Marx: “Se a oferta excede
por muito a procura, então parte dos trabalhadores cai na penúria ou na fome. Assim, a existência do trabalhador encontra-se reduzido às
mesmas condições que a existência de qualquer outra mercadoria. O trabalhador tornou-se
uma mercadoria e terá muita sorte se puder
encontrar um comprador” (1989a, p. 102).
Observa-se que na lógica muito bem
explicada por Marx, o trabalhador não difere
das mercadorias produzidas, na medida em
que se o mercado de trabalho está saturado o
operário é como uma mercadoria excedente e
ficará sem função remunerada.

produ-lo ainda como um ser espiritual e fisicamente desumanizado... Imoralidade, deformidade, hilotismo dos
trabalhadores e capitalistas... O seu produto é a mercadoria auto consciente e activa... a mercadoria humana
(MARX, 1989b, p. 174).

Diante de todas as complicações citadas quando falamos sobre educação ambiental, conseguirá o educador dentro da gama de
informações a que está exposto trabalhar educação ambiental de fato, ou não estará apenas
reproduzindo informações que gostariam que
ele reproduzisse? Trazer a escola algo mais
do que ser uma simples mercadoria, e isso só
é possível trazendo um ensino-aprendizagem
que se proponha a ser crítico. Porque no final
das contas, a escola vai apenas formar estudantes que reproduziram a mesma lógica citada, sem mesmo ter noção do processo de
alienação a que está condicionado.

E da mesma forma que a mercadoria
com bruta, extraída dos países subdesenvolvidos não têm grande valor para os países ricos,
o trabalhador que não tem sua mão-de-obra
valorizada, vale menos financeiramente para as
empresas, infelizmente essa é uma das tristes
faces do capitalismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aluno deve ter sua presença na escola marcada, não apenas como mero ouvinte,
mas deve ter aguçado dentro dele, a necessidade de fazer parte do processo participativo. Para
tanto deve ter acesso às várias vertentes que lidam com a questão e não apenas a visão que o
professor quer que o discente tenha, isso também é primordial dentro do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento do senso crítico.
O professor não deve se colocar como expoente máximo do conhecimento, até porque
não é, mas ter maturidade suficiente para entender que é só um mediador nesse processo de
construir uma real participação de todos no sistema educacional: educando, educador e comunidade.
Assim o processo educacional poderá gerar abertura de consciência, transformação,
amadurecimento e ampliação da visão, a respeito do que está sendo abordado. O desafio para
os educadores tem sido fazer com que o educando desenvolva competências que oportunizem
uma leitura crítica e atual do mundo, a partir de si mesmo e do meio que o cerca, ou seja, a
sociedade capitalista e sua própria exploração dentro dessa sociedade.
Sendo necessária a busca contínua por métodos de ensino que possibilitem a construção de uma postura autônoma e atuante, que (re) signifique a busca pelo conhecimento, como
diz Kofman (2007). Ao mesmo tempo, não pode apenas propor visões utópicas que não trarão
soluções que possam ser colocadas em prática, mas ao mesmo tempo não pode apenas ratificar a relação de degradação que a sociedade tem com a natureza.
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A PERTINÊNCIA DO BRINCAR NA PRIMEIRA
INFÂNCIA

RESUMO: O artigo a seguir, tem como objetivo evidenciar a importância do ato do brincar, imaginar e socializar na primeira infância. É sabido que a Educação Infantil nos traz a definição
de a criança como um sujeito histórico e de direito (DCNEI/2009 em seu Artigo 4°), portanto na primeira etapa da vida escolar da criança é inadmissível privá-la de vivenciar o brincar
inerente a sua formação nos aspectos: social, cultural, emocional, afetivo, físico, biológico e
cognitivo; estes ocorrerão quando a criança brinca, socializa. De acordo com Vygotsky (1998),
um dos principais representantes dessa visão, “o brincar é uma atividade humana criadora,
na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas formas de construir
relações sociais com outros sujeitos, crianças e/ou adultos”. Faz-se necessário que tome-se
propriedade sobre a relevância do brincar e que se compreenda o universo infantil que se
concretiza com a ludicidade, onde a criança estabelece um certo diálogo consigo, com o outro, com o ambiente em seu entorno; a fim de apropriação de aprendizagens, resultando em
desenvolvimento na sua integridade, conforme o Plano Nacional de Educação (PNE), este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo
1° do Artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n 9.394/1996),
e está orientando pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Palavras-chave: Brincar; Imaginar; Socializar.
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INTRODUÇÃO

A

o brincar e exercer o papel de protagonista a criança mobiliza por meio dos
campos de experiências e seus direitos: Conviver, Brincar, Participar, Explorar,
Expressar e Conhecer-se - Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Saberes
intrínsecos, os quais provocam a curiosidade, formulação de hipóteses, a criatividade, a reinvenção das brincadeiras já estabelecidas, os jogos: simbólico e o faz de conta estabelecendo um
feedback entre o mundo real e o mundo imaginário.
=Para Piaget apud Fontana (1997) a criança sente a necessidade constante de brincar
porque é preciso para o seu equilíbrio afetivo e intelectual desenvolver a assimilação do real
ao eu, e assim ajuda a criança a reviver e repensar acontecimentos interessantes e essenciais
para o desenvolvimento da inteligência. Provocando-lhe conhecimentos e aprendizagens, no que
tange a si própria, ao outro e ao mundo a sua volta que lhe será válido ao decorrer da vida. As
pesquisas bibliográficas, pesquisadores, autores, links, livros, sites, revistas, lives sobre a Educação Infantil; dará embasamento teórico a este Artigo. Viabilizando assim uma visão abrangente
e consciente sobre o impacto do ato de brincar na vida da criança e da espécie humana. A fim
de corroborar a pertinência do brincar na primeira infância e os benefícios causados pelo lúdico
junto ao processo ensino/aprendizagem no contexto escolar dessa primeira etapa educacional.
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DIFERENTES ASPECTOS E
MÚLTIPLOS OLHARES PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Vygotsky (1987) “defende
que o ato de brincar permite à criança ampliar
sua imaginação, a partir do momento que começa a agir na brincadeira, fazendo que ela
interaja com o meio social no qual vive”.
Ainda será fomentado no Artigo o brincar, imaginar e socializar como atores principais ao desenvolvimento infantil, a ampliação
de saberes já adquiridos por meio de ações
exploratórias, favorecendo o protagonismo infantil, a autonomia; despertando na criança a
constituição de um sujeito histórico e construtor do seu processo de aprendizagem/ conhecimento com a observação, olhar e mediação
do professor.

Para Seber (1999) o brincar é essencial
para o desenvolvimento psicológico da criança pois ela se empenha, concentra-se durante
essa atividade favorecendo aprender a andar, a
falar, assim como a sua socialização, e a construir novas experiências. Ao brincar a criança
atribui significados aos objetos distintos, qualquer coisa pode ter outros sentidos, esses
comportamentos permitem o desenvolvimento
na medida que são explorados divertimentos,
prazeres, aprendizagens, podendo desfazer e
construir objetos.
Na primeira fase da infância, ou seja,
na Educação Infantil ocorre o desenvolvimento
integral de (0 à 5 anos), nesta faixa-etária as
crianças vão descobrindo o mundo em seu entorno, identificando-se com seus pares, sejam
da família e/ou de seu cuidador(a), da escola; adquirem princípios, valores, hábitos, costumes, culturas, desenvolve temperamentos,
sentimentos e vai aprendendo a lidar com suas
emoções. Percurso, o qual a criança desenvolve a sua identidade estabelece a inter-relação
(consigo) e a inter-relação (com o outro), a atuação junto ao meio que a permeia resultando
assim na constituição da sua autonomia.

Cabe ao professor da Educação Infantil
propiciar ambiente acolhedor, atrativo, interessante dos quais oportuniza a criança a ousar,
investigar e se auto afirmar como sujeito histórico por meio de vivências significativas. Fazendo do ambiente escolar desafiador provocando ações reflexivas e autônomas na criança. A
Educação Infantil nos dias atuais necessita de
Em sua vivência a criança costuma exser entendida como um local diferenciado ao
atendimento à criança pequena, o qual ofertará ternalizar os hábitos, costumes e culturas que
à criança revelar suas capacidades e habilida- vivem, contudo, devido algumas circunstâncias
no contexto social, o qual a permeia por vedes próprias à faixa etária atendida.
zes não consegue brincar. A falta de estrutuAo longo da história educacional e da ra e espaços adequados na própria casa e/
humanidade a criança exerceu papel diferen- ou na instituição de educação infantil, acaba
ciado, conforme a sua própria abordagem. A por impedi-la de brincar na sua integridade; incriança é considerada pela legislação educa- felizmente temos outro fator o trabalho infantil
cional Diretrizes Curriculares Nacionais para em algumas regiões brasileiras, o qual ofusca
a Educação Infantil (DCNEI em seu Artigo 4°) esse direito essencial ao desenvolvimento da
como um sujeito histórico e de direito; portanto criança!
singular, exclusivo e indivisível.
Na Educação Infantil temos os jogos
Neste período da infância devido as so- como grandes aliados junto ao processo de
cialização da criança para com o meio ambien- aprendizagem e desenvolvimento das crianças,
te e o mundo, a criança vai adquirindo apren- a seguir há algumas visões de alguns pesquidizagens significativas, durante a infância ao sadores e autores. Segundo Garcia e Marques
brincar, tendo vivências lúdicas vai aprimoran- (1990, p. 11) a Criança consegue conjugar seu
do os conhecimentos prévios já consolidados mundo de fantasia com a realidade, transitanna criança resultando assim em novos conhe- do, livremente, de uma situação a outra. Há
cimentos.
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uma ação psicofísica na consecução dos objetivos: no ato de brincar, a criança propõe-se
a fazer algo e procura cumprir sua proposição.
Para Garcia e Marques, o significado da atividade lúdica na vida da criança pode ser compreendido melhor considerando os seguintes
aspectos:
•
•
•
•

preparação para a vida;
liberdade de ação;
prazer obtido;
possibilidade de repetição das experiências;
• realização simbólica dos desejos.
Considerando a abrangência desses
aspectos, as atividades lúdicas infantis oferecem uma fonte para estudos em diferentes
direções: do ponto de vista sociológico, da
perspectiva psicológica, numa abordagem antropológica. Na abordagem sociológica, os aspectos analisados nas brincadeiras são: o processo de socialização infantil, a interação entre
as crianças, as formas de participação de cada
elemento, o desempenho de papéis, o nível de
aceitação de cada participante do grupo lúdico, as atitudes e os preconceitos, o surgimento
de lideranças, entre outros.
Na abordagem psicológica, as brincadeiras são analisadas de acordo com o significado dos objetos e das ações para cada
criança, das expectativas, do grau de esforço
realizado para que as ações sejam valorizadas
pelo grupo, dos papéis desempenhados e de
como são desempenhados etc.
Na abordagem antropológica, procura-se acompanhar a trajetória dos jogos infantis
em relação às influências étnicas, à zona de
dispersão, às variações que ocorram em virtude de tempos e espaços etc. Tais enfoques
combinam as brincadeiras, relacionando-as a
inúmeros aspectos: recreação, desenvolvimento de habilidades sociais, projeções psíquicas,
contribuição para o desenvolvimento físico e
mental da criança. Por isso, todas as abordagens são válidas, pois ampliam os conhecimentos e a compreensão da criança e de seu
contexto.

Huizinga, analisa jogo como um fenômeno cultural e mostra que certos rituais praticados pelo homem têm um caráter lúdico,
mesmo que inicialmente não tivessem surgido
com essa finalidade. Por exemplo, o esporte da
caça inicialmente surgiu como uma atividade
de sobrevivência e, aos poucos, foi se transformando em uma atividade lúdica, preservando,
porém, as regras e os comportamentos originais. Ao tentar descrever o jogo, o autor analisa
suas características principais: “ O jogo é uma
atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo
e de espaço, segundo certas regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias,
dotado de fim em si mesmo, acompanhado de
um sentimento de tensão e alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana”
(HUIZINGA, 1980, p. 33).
Partindo dessa definição, pode-se considerar que a primeira característica fundamental do jogo apontada por Huizinga é a de ser
uma atividade livre: a segunda é a de ser uma
atividade que permite evadir da vida real para
uma esfera com orientação própria: a terceira
é a existência de regras, embora com duração
e espaço limitados. Por permitir, ao indivíduo,
transportar-se para um espaço distinto da vida
cotidiana, colocando-o no mundo da representação, o jogo dá uma certa liberdade e um
alívio de tensão, possibilitando que os participantes sejam envolvidos em uma espécie de
magia que faz com que as pessoas fiquem na
situação, mantendo a atenção fortemente centralizada nas atividades previstas pelo jogo.
O autor comenta, ainda, que certos
jogos, que surgiram com base em atividades
cotidianas, foram transmitidos de geração para
geração como algo valioso; essa permanência
faz com que ele considere o jogo como um fenômeno que pode ser analisado como um dos
elementos para buscar a compreensão de certos aspectos da cultura, tais como o folclore,
a poesia, a filosofia etc. Para ele, uma verdadeira civilização não pode existir sem um certo
elemento lúdico que tenha, como sua própria
essência, a presença de elementos não materiais.
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Huizinga (1980, p. 234) “De certo
modo, a civilização sempre exigirá o espírito
esportivo, a capacidade de fair play. O fair play
é simplesmente a boa-fé expressa em termos
lúdicos”. Para Kishimoto (1996), tentar definir
o jogo não é uma tarefa fácil. Pode-se falar em
jogos de adultos, como xadrez, futebol, dominó, jogos de baralho etc., como também em jogos de crianças, como amarelinha, jogos com
bolinhas de gude, brincadeiras de roda e uma
infinidade de outros. Embora todos receba a
mesma denominação, cada um tem sua especificidade. A complexidade da definição aumenta quando se tenta definir os materiais lúdicos, alguns usualmente chamados de jogos
e outros de brinquedos, ou quando se procura
estabelecer um paralelo entre brincar e jogar.

De acordo com a autora, o jogo pode
ser visto como:
O resultado de um sistema linguístico
que funciona dentro de um contexto específico;
um sistema de regras; um objeto.
No primeiro caso, há uma linguagem
específica que descreve um conjunto de fatos
e atitudes que são entendidos da mesma forma pelas pessoas do grupo que conhecem o
jogo. Isso resulta num conjunto de termos (um
jargão) que é específico para cada modalidade de jogo, quer de crianças como de adultos
(por exemplo, o conjunto de termos específicos
que se referem aos jogos de futebol).
Em segundo lugar, o sistema de regras
identifica a estrutura sequencial que permite
diferenciar cada modalidade de jogo. Esse sistema determina também quem ganha e quem
perde (ou seja, o resultado do jogo), o que,
para as pessoas envolvidas, às vezes é mais
importante do que a própria atividade de jogar.
O terceiro elemento se refere ao objeto
do jogo. O xadrez materializa-se no tabuleiro
e nas peças, que podem ser fabricadas com
qualquer material, enquanto o jogo de bolinhas
de gude utiliza bolinhas de vidro colorido. Se-

gundo a autora, esses três aspectos permitem
uma compreensão dos jogos e dos diferentes
significados atribuídos a eles, em cada cultura.
Por outro lado, no brincar há uma
ausência de regras na organização das atividades. Assim, não há definição permanente
desempenhos, nem objetos específicos. Qualquer objeto pode representar, para a criança,
tudo o que existe no cotidiano, na natureza e
nas construções humanas. Por tais razões, o
brincar é mais específico da infância e não se
confunde com o jogo.
Com base numa análise da literatura,
Kishimoto elabora alguns critérios para identificar as brincadeiras. Em primeiro lugar, as situações de brincadeiras caracterizam-se por um
quadro no qual os objetos utilizados se submetem à representação da criança e o sentido
habitual é substituído por um novo (por exemplo, o ursinho de pelúcia pode servir como filhinho). Em segundo lugar, na brincadeira há
predominância do prazer e da alegria, e não
da competição. Em terceiro lugar, pela ausência de um conjunto de regras previamente estruturadas, as crianças estão mais livres para
ensinar novas combinações de ideias e de
comportamentos em situações de brincadeiras
do que em outras atividades não-recreativas.
Em quarto lugar, no brincar a atenção da criança está centrada na atividade em si e não nos
seus resultados.
Ainda segundo Kishimoto (2002, p.21)
relata que “o vocábulo brinquedo não pode
ser reduzido a pluralidade de sentidos do jogo,
pois conota criança e tem dimensão material,
cultural e técnica”. O objeto brinquedo é um
suporte da brincadeira, é a ação que a criança
desempenha ao brincar.
Para Piaget (1977), as atividades lúdicas fazem parte da vida da criança. O autor
identifica três tipos de brincadeiras: Brincadeiras de exercícios, brincadeiras simbólicas
e brincadeiras com regras. No primeiro caso,
consistem de qualquer novo comportamento
que a criança executa com o objetivo de com28
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preender situações ou objetos colocados à sua
frente. Por exemplo, a repetição da ação de balançar um objeto com a finalidade de entender
o movimento é chamada de brincar pelo autor,
pois, além de ser um ato de conhecer, a criança tem prazer na execução dessa atividade.
Esse tipo de brincadeira é característico dos
primeiros dois anos de vida da criança.

No caso desse jogo, do qual a maioria
das crianças participa, a influência dos adultos
é reduzida ao mínimo; assim, ele é uma fonte
rica para estudar os comportamentos espontâneos das crianças referentes à compreensão e
à aceitação das regras (SABINI, 2013, p.12)
“Estamos, pois, em presença de realidades
classificadas, senão entre as mais elementares, pelo menos entre as mais espontâneas e
No caso das brincadeiras simbólicas, ricas em ensinamento”.
o objeto perde seu valor em si e passa a estar em função daquilo que a criança representa
Quanto às práticas das regras, Piaget
no momento. Por exemplo, pedrinhas podem distingue quatro estágios sucessivos. No prirepresentar coisas para comer. Os símbolos meiro, puramente motor e individual, a criança
usados são individuais e específicos de cada manipula as bolinhas de acordo com seus prósituação.
prios desejos e hábitos motores, estabelecendo esquemas mais ou menos ritualizados. PoNo caso das brincadeiras regradas, as rém, o jogo é individual e, dessa forma, não se
regras definem a estrutura das atividades. Para pode falar em regras coletivas e sim em regras
o autor, os jogos com regras são instituições motoras individuais.
sociais, na medida em que são transmitidos
de geração a geração e suas características
No segundo estágio, que Piaget chasão independentes da vontade dos indivíduos ma de egocêntrico, a criança começa a receque participam deles. Alguns são transmitidos ber, do exterior, modelos de regras codificadas.
com a participação dos adultos, outros per- No entanto, mesmo imitando esses modelos,
manecem especificamente infantis. Estes últi- ela joga sozinha sem se preocupar em enconmos possibilitam uma situação mais favorável
trar parceiros. Se, por acaso, as crianças estià qualidade lúdica e podem colaborar para o
verem juntas, cada uma joga para si e todas
desenvolvimento social das crianças.
podem ganhar ao mesmo tempo sem se preocupar com a decodificação das regras ou com
Interessado especificamente em entena uniformização das diferentes maneiras de joder como a criança pratica e tem consciência
gar. Em razão desse duplo aspecto – imitação
das regras, uma vez que por elas aprende a
respeitar o que lhe é transmitido e a convi- e utilização individual dos modelos – o autor
ver em grupo, Piaget (1977) estudou exausti- denominou essa fase de jogos egocêntricos.
vamente um jogo regrado: o de bolinhas de
gude. Os jogos infantis constituem admiráveis
instituições sociais. O jogo de bolinhas, entre
meninos, comporta, por exemplo, um sistema
muito complexo de regras, isto é, todo um código e toda uma jurisprudência:
Se desejamos compreender alguma coisa a respeito
da oral da criança, é, evidentemente, pela análise de
tais fatos que convém começar. Toda moral consiste
num sistema de regras e, em essência, toda moralidade
deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire
por essas regras (SABINI, 2013, p.11).

No terceiro estágio, chamado de cooperação nascente, há o aparecimento de controle mútuo do desempenho e a unificação das
regras. Porém, as crianças não estão conscientes da codificação social das regras. Estas
são estabelecidas em cada situação de jogo e
ainda reina uma variação considerável no que
refere às regras gerais.Cada jogador procura
vencer seus vizinhos; disso decorre a necessidade de controle mútuo e de unificação das
regras, mas os participantes, na maior parte
das vezes, procuram se entender durante uma
única partida.
29
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Piaget distingue três estágios quanto
as regras, no primeiro, a regra é coercitiva, pois
ela é puramente motora. No segundo, a regra
é considerada sagrada e intangível, de origem
adulta. Toda a modificação proposta é considerada, pela criança, como uma transgressão.
No terceiro estágio, a regra é compreendida
como um consenso cujo respeito é obrigatório
se deseja ser leal, porém admite-se transformá-la desde que haja um consenso geral.
Para o autor, apesar de a prática e a
consciência das regras passarem por um número diferente de estágios, existe uma relação
entre ambas. Nos dois primeiros estágios da
prática das regras, a regra é motora, relativamente independente da relação social estabelecida no jogo. No terceiro estágio, a regra é
coercitiva e imposta, oriunda do respeito unilateral.

A fim, de uma educação infantil de
qualidade as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI), de 2009,
tem como foco nas interações e na brincadeira como eixos estruturantes do currículo, além
de considerar os princípios éticos, políticos e
estéticos que deveriam nortear a produção do
conhecimento nas escolas infantis.
Partindo dessa orientação o brincar, o
imaginar e o socializar nas instituições de Educação Infantil devem ser ofertados à criança
de forma prazerosa, desafiadora, divertida; fazerem parte da rotina escolar visando o bem
estar da criança e seu desenvolvimento!

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA NO
DECORRER DOS TEMPOS:

No Referencial Curricular Nacional (RCNEI) para a Educação Infantil a concepção de
LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS PARA
criança o foco está no desenvolvimento integral
A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
da criança, mas ela ainda é vista como alguém
que responde aos estímulos dados pelos adulAs instituições de educação infantil e tos (no caso da escola, os professores). Com
os órgãos públicos de educação e/ou privados o objetivo de esclarecer o que se deve ser entem por dever refletirem, discutirem, pesquisa- sinado nessa etapa da Educação Básica.
rem experiências positivas de outros países,
editarem documentos norteadores aos profisNas Diretrizes Curriculares Nacionais
sionais da educação e prezam pela formação para a Educação Infantil (DCNEI) a concepção
continuada a estes sobre o currículo adequado da criança amplia o olhar sobre a criança, cona educação infantil, visando sempre a subjeti- siderando as interações sociais como condividade e necessidades dessa faixa etária junto ções essenciais para o aprendizado.
aos aspectos de desenvolvimento infantil.
Ao mesmo tempo, a criança está no
Embora, no Brasil temos uma gama de centro do processo de aprendizagem, como
bibliografias educacionais muito relevantes as sujeito das diferentes práticas cotidianas. Trata
crianças pequenas e outras dentre elas: Dire- a criança com toda complexidade e potência
trizes Curriculares Nacionais para a Educação e situa a Educação Infantil em relação ao deInfantil (2009), Referencial Curricular Nacional senvolvimento de princípios éticos, estéticos e
para a Educação Infantil (1998), Base Nacional políticos. Com o objetivo de trazer mais subsíComum Curricular(etapa 3: para a Educação dios sobre como a criança aprende para que,
Infantil) em (2017), Lei de Diretrizes e Bases a partir daí, possa se pensar em como garantir
da Educação (1996), Estatuto da Criança e o que ela tem direito de aprender, nessa fase.
do Adolescente (1990); Legislações vigentes
que nos pautamos no que se refere às etapas
do processo conhecimento/aprendizagem da
educação infantil.
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Reforça a importância de que o aluno
tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém, preservando o modo de a criança aprender. Na
Base Nacional Comum Curricular a concepção
da criança reforça a visão da criança como
protagonista em todos os contextos de que faz
parte: ela não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Com o objetivo
a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, oferecer
referências para a construção de um currículo,
baseadas em direitos de desenvolvimento e
aprendizagem bem definidos.

A criança ao socializar-se e os demais
seres humanos são passíveis a adquirirem
novos conhecimentos, ao atuar na sociedade
com crítica, explicitando sua identidade, saberes e aspectos já desenvolvidos. Ao longo
da história da infância a criança era hostilizada devido a externalização de seus impulsos,
temperamentos, não era respeitada enquanto
ser pensante, com opinião, desejo, sentimento.
Erroneamente os pais sentiam-se proprietários
de sua criança e usavam castigo e punição severos como forma de ensino e aprendizagem,
pois assim supunham que a criança seria bem
formada enquanto pessoa de bem.

Embasada, nas concepções de criança
acima descritas hoje nas instituições de educação infantil, noto que ocorre uma junção delas
nas quais os profissionais da educação enxerga a criança em um desenvolvimento integral
em relação aos aspectos do desenvolvimento,
possuem olhares a criança de maneira peculiar e no coletivo, consideram as interações
sociais fundamentais em relação as aprendizagens e consideram a criança como protagonista no contexto social que age como construtor e transformador em meio a esse contexto.
Vejo que ocorreram avanços significativos nas
ações conjuntas partindo do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Diretorias Regionais
de Educação (DRE), Secretarias Municipais de
Educação (SME), Centros de Educação Infantil
(CE/CEI) e Conselhos de Educação, entre outros.

A criança, não possuindo nenhum direito os pais e/ou adultos viam a criança como
adulto mirim e lhe era imposto um tratamento
igual ao de adulto, este comportamento lamentável ocorreu nos séculos XIV, XV e XVI. A fim
de que a criança fosse capaz de exercer trabalho e função de adultos, que por meio da
observação do adulto na execução de suas tarefas a criança aprendia.

Que no decorrer da infância a criança
está em constante desenvolvimento em seus
aspectos; social, cultural, emocional, físico,
biológico, intelectual. É inerente ao desenvolvimento da criança ser exploratória, investigativa, formular hipóteses, construir, desconstruir,
questionar, refletir, em busca de novas aprendizagens e conquistas sejam elas satisfatórias ou
não, a fim de confrontar-se com os desafios e
as diferentes opiniões buscando soluções próprias em suas experiências cotidianas constituindo-se em sujeito histórico, com protagonismo e autonomia.

Devido ao desenvolvimento social e
econômico (século XVIII) percebe-se que a
criança necessita da escola e constituída por
profissional da educação, ou seja, de professor; surge então uma nova perspectiva no decorrer dos séculos, no que refere-se ao olhar
infantil, a criança deixa de ser vista como um
ser “selvagem” e passa a ser vista como um
indivíduo único e indivisível.
A fase infantil passa a ser vista como
um período consagrado junto a formação para
a fase adulta! No século XX a criança passa a
ser vista como um sujeito que está em constante desenvolvimento, portanto necessitada de
cuidados para desenvolver-se em suas subjetividades da infância; neste mesmo século com
inserção da Escola Nova no Brasil em 1882
por Rui Barbosa (1849 – 1923); em sequência o Filósofo e Pedagogo John Dewey (1859
– 1952) norte-americano influenciou a elite
brasileira com o movimento da Escola Nova,
para Dewey “a Educação é uma necessidade
social”.
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Ainda no século XX educadores publicam um manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932); na década de 1930 Getúlio Vargas assume o governo provisório afirma com
um grupo de intelectuais o imperativo pedagógico do qual a revolução reivindicava, estes intelectuais envolvidos pelas ideias de John Dewey
e Durkheim se aliam e em 1932 promulgam
o manifesto dos Pioneiros, tendo como protagonista Fernando de Azevedo, figuras respeitáveis e humanistas da história pedagógica, são
citados, como Lourenço Filho (1897 – 1970) e
Anísio Teixeira (1900 a 1971).

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
No Brasil, o surgimento das creches populares servia não somente os filhos das mães que
trabalhavam na indústria, mas também os filhos
das empregadas domésticas. As creches populares atendiam somente o que se referia à alimentação, higiene e segurança física. Eram chamadas
de Casa dos Expostos ou Roda.
Ano de 1919: Criação do Departamento
da Criança no Brasil, a responsabilidade caberia
ao Estado, mas foi mantido, por doações. Esse
Departamento possui diferentes tarefas: realizar
histórico sobre a situação a proteção à infância no
Brasil, fomentar iniciativas de amparo à criança e
a mulher grávida pobre, publicar boletins, divulgar
conhecimentos, promover congressos, concorrer
para a aplicação das leis de amparo à criança,
uniformizar as estatísticas brasileiras sobre a mortalidade infantil.

A Escola Nova – movimento de renovação do ensino forte na Europa, América
e no Brasil na 1ª metade do século XX. O escolanovismo acredita que a educação é o exclusivo elemento eficaz para a construção de
uma sociedade democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, apto a refletir sobre a
sociedade capaz de inserir-se nela. Segundo
alguns educadores, a educação escolarizada
Ano de 1930 – 1942: Surge vários órgãos
deveria ser sustentada no sujeito integrado à de amparo assistencial e jurídico para a infância,
democracia – atuante e democrático.
como o Departamento Nacional da Criança em
1940, Instituto Nacional de Assistência em 1942,
Para Dewey “a escola não pode ser Projeto Casulo e vários outros. Ainda na década
uma preparação à vida, mas sim, a própria de 30, a criança passa a ser valorizada como um
vida”; a educação como eixo norteador a vida, adulto em potencial, matriz do homem, não tendo
experiência e aprendizagem, a função da es- vida social ativa a partir dessa concepção. A oferta
cola é propiciar reconstrução permanente da de vagas escolares visa a educação primária e
experiência e da aprendizagem dentro de sua não a educação infantil eram objetivos da época:
vida. Segundo Dewey a educação teria uma fun- [...] elaborar leis que regulassem a vida e a saúde
ção democratizadora de igualar oportunidades, dos recém-nascidos; regulamentar o serviço das
ideário da Nova Escola – a direitos de oportu- amas de leite; velar pelos menores trabalhadores
nidades iguais perante a lei. Hoje a criança é e criminosos; atender às crianças pobres, doenum ser que tem seu espaço junto à sociedade tes, defeituosas, maltratadas e moralmente abanpor meio da interação com o meio ambiente donadas; criar maternidades, creches e jardins de
ao seu entorno, a criança está amparada por infância (KRAMER, 1992, p.23).
legislações educacionais e constitucional que
lhe concede direitos.
Ano 1970: Países discutem que as creches deveriam promover as carências culturais da
família e estimular aspectos cognitivos nas crianças. Tal teoria foi nomeada como: “Teoria da privação cultural” e revolucionar as creches ao abrir
suas portas para profissionais como: Professores,
Pedagogos, Psicólogos, Recreacionistas e Nutricionistas. Ocorre uma crescente evasão escolar
e repetência das crianças das classes pobres no
1º grau. Por causa disso, foi instituída a educação
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pré-escolar (chamada educação compensatória)
para as crianças de 4 a 6 anos para suprir as carências culturais existentes na educação familiar
de classe baixa. Instituições inadequadas, profissionais de baixa qualificação específica (voluntários), não havia como desenvolver um trabalho
pedagógico e eficiente.

Ano 1996: Em 1996 com a promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB (9.394/96) garante a Educação Infantil como a 1ª etapa da Educação Básica e traz como foco o desenvolvimento
integral, também apresenta medidas referentes às
condições de funcionamento das instituições de
Educação Infantil, à qualificação, ao regime de trabalho dos profissionais da educação e outra direAs creches particulares, o panorama era trizes pedagógicas.
outro, professores minimamente qualificados, desenvolviam atividades que contemplavam aspecAno 1988: Documento elaborado para
tos físicos, emocionais, sociais e cognitivos das orientar a prática educativa da Educação Infantil
crianças. Ano 1980: Nesta década ocorreu a Referencial Curricular Nacional da Educação InfanConstituição Federal de 1988, quando a Educa- til (RCNEI, MEC, 1988). O documento reforça a
ção Infantil passou a ser considerada um dever do relação entre o cuidar e o educar, são vistos como
Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos. As- uma unidade, devem estar voltados ao favorecipecto assistencialista foi deixado de lado e as cre- mento de conquistas que são essenciais às crianches e pré-escolas passaram a ter uma perspecti- ças nessa fase, sejam elas cognitivas, motoras,
va pedagógica voltada ao desenvolvimento pleno. afetivas, sociais, éticas ou estéticas.
A criança passou a ser vista como um indivíduo
singular, com história e cultura próprias, dentro de
Documento marco na Educação Infantil
uma determinada realidade social.
para o país; respaldado pelo governo para defender a importância da educação nessa etapa da
No Artigo: 227, da Constituição Federal infância. Anos 2005 - 2009: As Diretrizes Curricude 1988: É dever da família, da sociedade e do lares Nacionais para a Educação Infantil. A divisão
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao da Educação Infantil por faixa-etária sofreu alterajovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à ção pela Lei Federal nº 11.114, de 2005 que desaúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a pro- terminou o ingresso das crianças de 6 anos no 1º
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, ano do Ensino Fundamental, ficando a Educação
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, Infantil responsável pelo atendimento às crianças
além de colocá-las a salvo de toda forma de negli- de até 5 anos de idade.
gência discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Constituição Federal defendeu
A elaboração das Diretrizes Curriculares
a pluralidade de ideias, as concepções pedagó- Nacionais da Educação Infantil (DCNEI/2009)
gicas e garantiu vários padrões de qualidade do orientam a formulação de políticas, incluindo uma
ensino.
prorrogação pedagógica às creches e pré-escolas, na qual deveriam constar planejamento e
Ano 1990: A criação do Estatuto da Crian- organização das instituições, formação de profesça e do Adolescente (ECA), documento funda- sores, além do diálogo constante com a família.
mental para garantir por lei a proteção integral à Ano 2014 - 2024: O Plano Nacional de Educação
criança e ao adolescente. Creches são responsá- (PNE 2014/2024) foi aprovado com vigência de
veis por crianças de até 3 anos, pré-escolas de 4 10 anos, que determina diversas diretrizes e metas
a 6 anos. No Artigo: 3º A criança e o adolescente para a educação até o ano de 2024.
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção inMeta 1 - Educação infantil: Universalizar,
tegral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por até 2016, a educação infantil na pré-escola para
lei ou por outros meios, todas as oportunidades as crianças de 4(quatro) a 5 (cinco) anos de idade
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvi- e ampliar a oferta de educação infantil em creches
mento físico, mental, moral, espiritual e social, em de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta
condições de liberdade e de dignidade.
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o
final da vigência deste PNE.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante a todas as pesquisas realizadas para a elaboração deste Artigo: “ A Pertinência
do Brincar na Primeira Infância”, confirmo a concepção de criança que tenho e utilizo em minha
prática docente na educação infantil, percebo que um dos municípios que exerço a profissão de
professora o da Prefeitura de São Paulo está no sentido certo, junto ao processo ensino/aprendizagem da educação infantil, em relação aos documentos oficiais destinados à essa modalidade de ensino, as práticas, aos estudos e formação continuada dos professores, ao trato, olhar,
protagonismo, autonomia, escuta, voz da criança/familiares no espaço de educação infantil,
além de propiciar ao professor um ação democrática e cidadã, por sua vez também à criança a
liberdade de viver a primeira infância usufruindo de todos os direitos da criança garantidos nas
Legislações Educacionais de âmbito nacional (MEC) e municipal (PMSP).
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DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Tradução Stephania Matousek. Petrópolis: Vozes,
2012.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

RESUMO: Este trabalho visa mostrar a importância da contação de histórias na a Educação Infantil, propondo técnicas e meios do educador trabalhá-las em sala de aula. Ao contar uma
história, o professor deve trabalhar de forma descontraída e alegre. A contação deve ser um
momento mágico em que a criança possa vivenciar um mundo diferente da sua realidade
utilizando sua criatividade e imaginação e, assim, possibilitando seu desenvolvimento. As histórias devem proporcionar a formação do caráter e dar à criança perspectivas, mostrando um
caminho em que elas possam se posicionar criticamente, avaliando sua realidade.

Palavras-chave: Contação de histórias; Educação; Literatura Infantil; Oralidade.
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INTRODUÇÃO

O

ato de contar histórias instrui, socializa e diverte as crianças. É uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico
e moral, auxiliando na manutenção da saúde mental das crianças em fase de
desenvolvimento, amplia o vocabulário e o mundo de ideias, desenvolvendo a linguagem e o
pensamento, trabalha a atenção, a memória e a reflexão, desperta a sensibilidade, a descoberta
da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim como desenvolve funções cognitivas
para o pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento hipotético e convergente
e divergente. A organização geral dos enredos possui um conteúdo moral que colabora para a
formação ética e cidadã das crianças.
Para Abramovich (1997, p.22):
“Se é importante para o bebê ouvir a voz amada e para a criança pequenina escutar uma narrativa curta, simples,
repetitiva, cheia de humor e de calidez (numa relação a dois), para a criança de pré-escola ouvir histórias também
é fundamental (agora numa relação a muitos: um adulto e várias crianças)”. (Abramovich, 1997, p.22).

Incluir a narração de histórias na rotina da educação infantil, ajuda no desenvolvimento
do trabalho do educador, pois auxilia na aprendizagem da criança, fazendo uso do lúdico no
momento do ensino.
Ao descrever sobre o tema elucidaremos a importância das histórias assim como sua
relação com a aprendizagem e os cuidados que o professor deve ter para preparar o antes, o
momento e o depois da contação de histórias.
O primeiro capítulo trata de mostrar a importância da contação de histórias na educação
infantil.
A abordagem do segundo capítulo trata sobre reflexões referentes à Literatura Infantil a
luz da Base Nacional Comum Curricular.
No terceiro abordaremos sobre os critérios e condições para escolha do livro para contação de histórias.
O Quarto capítulo trataremos da relação de técnicas e recursos para o professor preparar o momento que antecede a contação de histórias e, também, brincadeiras e jogos para
entreter e divertir as crianças, além de recursos e técnicas que devem ser usadas para a escolha
das histórias, a faixa etária, a situação, o ambiente e os interesses de sua utilização.
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É o primeiro passo para que a criança
encontre na leitura um espaço para relações
de memórias e afetos, além das possibilidades
A contação de histórias para crianças criativas.
é, com certeza, uma das primeiras maneiras
A leitura é algo enriquecedor na formade transmitir conhecimento e estimular a imaginação dos alunos. Por essa razão, a prática ção do indivíduo. Além de ampliar o vocabude contar histórias pode, e deve ser usada nas lário e os campos de conhecimento, a leitura
escolas, principalmente no segmento da edu- é um grande exercício para a imaginação. Ao
ouvir uma história com atenção a mente humacação infantil.
na tende a projetar no campo da imaginação
A atividade colabora com a reformula- o enredo da mesma. O mesmo acontece com
ção do espaço de sala de aula, incentiva a cria- leitura.

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

tividade e a manifestação de diversas formas
A convivência com a oralidade desde
de expressão. É uma prática pedagógica que
colabora para o desenvolvimento da escrita e muito cedo pode aguçar o desejo pela leitura.
da oralidade, além de desenvolver a percep- E, nesse sentido, o universo de criatividade e
curiosidade é expandido.
ção de representações simbólicas.
A contação de histórias envolve o livro
A arte de contar histórias está presente
na sociedade há muito tempo. A oralidade é e demonstra, na prática, os caminhos infinitos
um mecanismo antigo de propagação cultural. que a leitura abre à mente.
Por meio dela expressamos sentimentos, coEngana-se quem acha que ouvir hisnhecimentos e experiências.
tórias é um ato de recepção. As reações que
A contação de histórias, em seu senti- temos ao ouvir histórias contribuem, por exemdo mais amplo, é um mecanismo muito impor- plo, para trocas de visões de mundo.
tante de manutenção de histórias e costumes.
A maneira como as histórias são contadas também colabora para seu impacto nas
pessoas. A entonação da voz, por exemplo,
pode definir a forma como a informação será
recebida e repassada.
Ao ouvir ou ler uma história a criança
pode fazer associações das suas próprias vivências. O processo de identificação com as
situações presentes nas histórias faz com que
a criança desenvolva meios de lidar com suas
dificuldades, sentimentos e emoções.

A contação de histórias está sempre
aberta para o compartilhamento de opiniões
e vivências de cada um. E, nesse sentido, ela
invoca as formas individuais de expressão e
observação do mundo.
Além de conduzir a leitura, o professor
pode incentivar a participação dos alunos, com
a leitura interpretativa e desenvolvimento de
expressões diversas. O uso de recursos dramáticos e cenográficos pode dar ainda mais
liberdade para que a história esteja por toda a
sala de aula e para que os alunos embarcam
na narrativa.

Esta ação é um estímulo à memória,
porque resgata as experiências de cada aluno.
Seja por meio da bagagem cultural ou de vida,
o aluno consegue relacionar o texto com as
histórias que atravessam sua família.
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A própria temática da história pode
LITERATURA INFANTIL A LUZ
abrir espaço para que os alunos falem sobre
DA BASE NACIONAL COMUM
temas que envolvem sua vida escolar, como o
CURRICULAR
bullying. Nas turmas mais novas, a possibilidade de expressão e de interação com assuntos
Desde a homologação das etapas da
direcionados às relações humanas pode evitar Educação Infantil e Ensino Fundamental da
problemas de convivência.
Base Nacional Comum Curricular, em 2017, redes e sistemas de ensino têm se mobilizado na
A contação de histórias permite, desde reelaboração de seus currículos e em formar
cedo, o contato com as diversas linguagens e os professores para levar esses documentos
para as salas de aula.
formas de narrar um acontecimento.
O Percurso Formativo é um material de
Se as experiências pessoais de cada
referência
que sugere uma sequência de paucriança colaboram para forma como elas percebem e valorizam cada situação numa histó- tas para organizar e desenvolver a formação
de professores na implementação da BNCC.
ria, elas também colaboram com a construção
do imaginário.
Destinados a formadores de professores, esses percursos – organizados por área
Esse processo é muito importante para de conhecimento e por componentes – podem
a interpretação textual dos alunos. Com a ex- ser adaptados às realidades dos usuários tanto
pressão de um texto, podemos perceber as di- no que diz respeito à sequência das pautas,
versas informações guardadas nas entrelinhas quanto da sua duração e atividades a serem
e as diversas maneiras de expressá-las.
desenvolvidas.
É importante quebrar algumas barreiras na contação de histórias. Precisamos constantemente relembrar as diversidades de cada
aluno e partilhar dessas vivências. Podemos
contar histórias em inglês, espanhol e em Libras!

O Percurso Formativo não esgota as
atividades necessárias ao processo formativo
dos professores para a implementação dos
currículos e da BNCC, mas certamente é um
ponto de partida nessa direção.

As Libras são interessantes para demonstrar a forma mais antiga de fala que o homem carrega: a expressão corporal. Podemos
usar a criatividade da nossa comunicação integrando as diversas maneiras de falar: com a
boca, com as mãos e com o corpo.

“Certos encontros nos transformam. Sejam eles com
pessoas ou livros – com ou sem imagens –, eles nos
transformam, nos abalam, nos surpreendem, nos desconcertam, nos desestabilizam... Questionando o sentido de nossas vidas, eles nos tornam vivos”. (BNCC,
2017. p.13).

O contato com a literatura pode oferecer às crianças, desde a mais tenra idade, o
A segunda língua oficial do Brasil é
material simbólico inicial para que possam ir
muito expressiva e colabora para a inclusão descobrindo não apenas quem elas são, mas
linguística do aluno surdo. Sugerimos a presen- também quem elas querem e podem ser.
ça do intérprete de Libras para apresentar uma
poesia ou uma história.
Segundo DOMINIQUE RATEAU,

Acreditamos que os livros destinados
às crianças, e que também encantam as pessoas de qualquer idade, “são, sobretudo experiências de olhar... De um olhar múltiplo, pois
se vêem com os olhos do autor e do olhar do
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leitor, ambos enxergando o mundo e os perVale lembrar que a leitura trata também
sonagens de modo diferente, conforme perce- de um processo extenso de construção de senbem esse mundo [...].” (ABRAMOVICH, 2003, tido, que compreende as diversas linguagens,
p. 33).
musical, corporal, teatral, artística, dentre outros que fazendo parte do contexto da EducaNeste sentido, se as crianças entram ção Infantil.
em contato com a produção literária infantil,
através dos livros, então estes devem atender O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar,
aos diferentes estágios de amadurecimento boi o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o
psíquicos emocionais e intelectuais e o nível de ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma
conhecimento do mecanismo da leitura de seu história ou outra). Afinal, tudo pode nascer dum texto!
(ABRAMOVICH, 2008, p.23).
destinatário, o leitor infantil.
A criança nas situações de leitura vai
A leitura, segundo Martins (1994, p.
construindo seu próprio modo de percepção,
40) compreende três níveis básicos: sensorial,
vivendo aquele momento e compreendendo
emocional e racional.
seu lugar e diferença em relação aos outros.
A leitura sensorial começa muito cedo
e nos acompanha por toda a vida. A visão, o
tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser
apontados como o referencial mais elementar
do ato de ler pode tomar como exemplo as
primeiras relações da criança com o mundo.
A leitura emocional lida com os sentimentos faz emergir a empatia do sentir o que
se sentiria caso estivéssemos na situação e circunstância experimentada pela pessoa, animal
ou objeto, personagem da ficção. Apesar de as
narrativas serem basicamente calcadas na sequência de acontecimentos, o tempo e o espaço em que se desenrolam contam menos que
a identificação do leitor com a personagem.

É preciso ter na literatura um suporte
no desenvolvimento de atividades que atendam as necessidades e interesses das crianças, pois antes mesmo de ler e escrever, como
diz Cademartori (1994) “a criança vê o mundo
e ouve a língua”.
A participação da criança em momentos de leitura é importante para que ela seja inserida na cultura escrita, uma vez que Vygotsky
nos diz que:
(...) a linguagem escrita é constituída por um sistema
de signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por sua vez são signos das
relações e entidades reais. (Vygotsky, 1984 p. 120).

A leitura racional enfatiza a predominância do intelecto sobre os sentimentos e vontades do indivíduo. É importante salientar que
à medida que se desenvolve nossas leituras
nesses níveis também desenvolveram nossas
capacidades sensoriais, emocionais e intelectuais.

É importante na Educação Infantil a valorização da literatura, do quanto ouvir e contar
histórias são necessário, sendo um ambiente
que possibilita a partilha de experiências e a
apropriação da linguagem escrita de forma
contextualizada, ou seja, não é algo imposto e
mecânico, como ocorre muitas vezes com as
atividades “xerocadas”, ou atividades de preA leitura engloba muito mais que um enchimento de letras com “bolinhas de papel
domínio da palavra escrita, não tirando a sua crepom”, “feijão”, etc.; como nos deparamos
importância, pois é preciso que a criança da ao longo do processo.
pré-escola esteja inserida em um espaço que a
desafie, em relação ao ponto de vista linguísti- Parece claro que o domínio de tal sistema complexo de
co, com a presença de livros, revistas, embala- signos não pode ser alcançado de maneira puramente
gens, ou seja, evidências da linguagem escrita, mecânica e externa; ao invés disso, esse domínio é o
para que de fato, seja despertado nela a vonta- culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais complexas.
de pela mesma.
(Vygotsky, 1984 p. 120).
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O pensamento lógico começa a se
CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA
ESCOLHA DE LIVROS DE LITERATURA organizar em formas concretas que permitem
as operações mentais. Acentua-se o interesse
INFANTIL
Coelho (2000) sugere alguns princípios que podem ser úteis na escolha dos livros
de acordo com as fases de formação do leitor:
Primeira infância (dos) 15/17 meses
aos 3 (três anos) – A criança começa o reconhecimento da realidade que a cerca, é também, nessa fase que acontece a aquisição da
linguagem, é indispensável à atuação do adulto na oferta de gravuras de animais ou objetos, em material resistente e familiar à criança. Segunda infância (a partir dos 2 (dois) / 3
(três) anos) – Aprofundam-se as descobertas
do mundo concreto e do mundo da linguagem
sendo importantíssima a atuação do adulto
para o contato da criança com o livro, que
pode ser lido ou dramatizado para que a criança comece a perceber a inter-relação existente
entre a fala e a escrita. A imagem deve ser predominante sobre o texto que deve apresentar
narrativas sobre animais ou seres inanimados
como: fadas, duendes, anões, etc., pois despertam grande interesse nas crianças.
Fase inicial da leitura, a partir dos 6
(seis) / 7 (sete) anos a criança reconhece os
signos do alfabeto. A presença do adulto, ainda é importante para a estimulação das descobertas do mundo cotidiano dos livros. São
adequados para essa fase, aqueles livros que
apresentam a predominância da imagem sobre
o texto; palavras de sílabas simples, organizados em frases curtas. As crianças são facilmente atraídas por histórias bem humoradas em
que comumente o bem vence o mal, podendo
se desenvolver no mundo do maravilhoso “Era
uma vez...” ou no mundo do cotidiano.

pelo conhecimento das coisas, pelos desafios
e questionamento de toda a natureza. Nessa
fase o adulto ainda é importante para motivação e estimulação à leitura. Os livros para as
crianças pequenas devem conter imagens condizentes com o texto. A narrativa deve girar em
torno de uma situação central a ser resolvida
até o final a ser resolvida até o final.
No ensino, o aluno deve ser levado a analisar os diferentes propósitos que informam os modelos de regularidades na linguagem. [...] Considerando que diferentes
gêneros requerem diferentes tipos de conhecimentos
e diferentes conjuntos de habilidades, o ensino da
produção textual e da leitura não pode ser o mesmo
para todo e qualquer gênero a ser estudado. (SANTOS,
2007, p. 22).

Não basta contar uma história, essa
precisa ser escolhida mediante os objetivos
que se quer atingir em determinado momento
e quem são as crianças que estarão no tocante
com a mesma.
Segundo Abramovich (2008, p.24),
“uma das atividades mais fundantes, mais significativas,
mais abrangentes e suscitadoras dentre tantas outras é
a que decorre do ouvir uma boa história, quando bem
contada.” (Abramovich, 2008, p.24).

Trabalhar com a Literatura não se restringe à mera decodificação ou assimilação
de palavras, frases e textos, mas a criação da
construção de conhecimento que tenham significado para todos, ainda mais no contexto da
Educação Infantil, onde o contato da criança,
com a literatura acontece por meio do educador. O livro é um instrumento que auxilia para
conectar e partilhar experiências de forma lúdica e dinâmica, de acordo com Kaercher (2001)
a leitura é concebida em um processo amplo
de construção de sentidos, que perpassa o domínio da palavra escrita e abrange as diversas
linguagens, musical, corporal, imagética.
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TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
A narração oral tem um importante papel na formação de futuros leitores. Ela exerce influência tanto sobre aspectos intelectuais
quanto emocionais da criança. Tem a capacidade de estimular a imaginação, a criatividade e
a curiosidade dos ouvintes. Não basta que sejam contos, fábulas, lendas, mitos, romances,
entre outros gêneros, os textos devem apresentar estrutura sequencial completa. Mas, além
de estar munido dos textos, o narrador também
precisará conhecer as técnicas de contação de
histórias.

A história a ser contada, precisa ser
pensada e analisada no momento de sua escolha, em virtude que esta comunicará uma
mensagem aos seus ouvintes. Ao contar uma
história está se oportunizando um momento de
imaginação, de viagem, relaxamento, conhecimento e prazer, e quando ela é contada com o
coração, pode apresentar valores que em outras ocasiões passariam despercebidos.

O passo inicial para um momento significativo de contação de história é necessariamente conhecer a história. Assim o contador,
tendo a compreensão do que apresenta à narrativa, saberá escolher a melhor técnica para
apresentá-la, possibilitando, se necessário, fazer adaptações de acordo com a faixa etária
Essa é uma arte, um tipo de arte que ou para ressaltar determinados elementos.
se concretiza por meio da palavra, da oralidade. Portanto, os contadores de histórias são
Para BUSATTO (2003), antes de sensiartistas, atores, intérpretes. Mas, como se for- bilizar o ouvinte o conto precisa sensibilizar o
ma um contador de histórias? Os contadores contador. A maneira como enxergamos o conpopulares, por exemplo, utilizam-se da própria to será a mesma maneira com que o outro irá
intuição e de fórmulas baseadas na própria ex- vê-lo. Se o considerarmos uma mera distração
periência de vida, que acabam sendo transmi- e entretenimento, será assim que ele irá soar,
tidas naturalmente.
porém, se acreditarmos que ele pode ser uma
pequena luz lançada no nosso caminho, ele
Por outro lado, há aqueles que buscam será ouvido como tal.
voluntariamente se tornar contadores de histórias e se desenvolvem por meio do aprendiAssim, quando se conhece a história
zado. Para isso, aperfeiçoam essa habilidade a ser narrada, cria-se com ela um envolvimense dedicando a muita leitura e ao estudo da to capaz de permitir uma condução com mais
língua portuguesa. É importante entender, por sentimento e verdade sobre aquilo que se quer
exemplo, que a narração oral possui diferenças transmitir. Inegavelmente, a criança que possui
contato com livros e histórias desde pequena
e também conexões com a representação.
aprende a lidar com diversas situações.
No que diz respeito a essa interface
As técnicas de voz utilizadas no teatro
com a representação, um esclarecimento é
que a narração e a declamação não podem bem como a expressão corporal podem ajudar
ser confundidas. Ambas recebem elementos o contador. Pela primeira o contador passa a
da poesia, entretanto a contação de histórias é ter consciência de que sua voz é importantíssicaracterizada essencialmente pela prosa. Ou- ma, pois é ela que possibilita ao ouvinte criar
tro detalhe importante é a diferenciação entre sua própria história, visualizar as imagens, reso ator e o contador de histórias. O primeiro in- ponsável imediata para o estabelecimento de
variavelmente está sempre a representar, a se um vínculo positivo entre ambos. A voz do conbasear na encenação, mesmo que considere a tador tem que estar dotada de intenções, cheia
presença real do público. Já o segundo funda- de significados do que se quer comunicar ao
outro e não cheia de entonações vazias que
menta-se na narração e precisa levar em conta
nada acrescentam.
a presença da plateia.
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Usando a expressão corporal, o contador faz exercícios que estimulam o movimento possibilitando domínio e a capacidade de
soltar a criatividade ao criar imagens corporais
para auxiliar o ouvinte na visualização do que é
contado. Muito movimento, todavia, dispersa a
atenção do ouvinte, dessa forma é necessário
dar especial atenção ao corpo, pois enquanto
narramos, o restante dele conta outra história.
Contar história com bonecos é um
bom recurso, mas devemos ter cuidado para
não virar teatro, teatro de bonecos, teatro de
animação. Cada modalidade tem suas características que devem ser estudadas para que
sejam utilizadas. Devemos centralizar a concentração das crianças no ato de narrar com,
ou sem livros, com ou sem bonecos. O verbo e
a voz, no ato de contar história, sempre serão
os principais focos de atenção.
Após a narrativa é importante realizar
atividades de vivência artística e prática corporal para a apreensão dos signos contísticos.
Pintar, dançar, cantar, escutar músicas sempre
serão melhores recursos do que explicar, ou
conceituar a história que se acabou de ler, ou
narrar. Utilizar os acontecimentos dos contos
como forma de admoestação e expiação, ou
chantagem, empobrece o trabalho pedagógico.

OS CONTOS DE FADAS
Os contos de fadas inicialmente eram
voltados para o público adulto. Já existiam
Personagens como heróis, vilões, príncipes,
princesas, castelos e fadas, mas não faltavam
mortes sangrentas, assassinatos, vingança,
bruxaria, inveja, luxúria, trapaças, sexo, incesto.
Tudo com muita crueldade, ou seja, nada voltado para as crianças. Esses elementos de crueldade explicam o reflexo da estrutura social e da
vida que os camponeses medievais levavam
marcadas pelo trabalho pesado, pela falta de
alimentos, pelas doenças, pelos ataques dos
animais selvagens, pela morte prematura das
crianças, altos índices de mortalidade materna, aumento de números de viúvos para cuidar
dos seus filhos, entre outros fatores. Assim, que
a madrasta entra como elemento dos contos
de fadas. Antigamente as crianças eram consideradas mini adultos, vestindo e aprendendo coisas de adulto, depois que começaram
a pensar as suas particularidades, em textos
apropriados para esse público.

Entre os grandes responsáveis pelos
contos de fadas existirem como conhecemos
hoje figuram Charles Perrault, Hans Christian
Andersen, Jean de La Fontaine, irmãos Grimm e
mais atualmente Walter Disney, que entre todos
foi o que mais “açucarou” os contos. Disney
com sua poderosa influência midiática retirou
dos contos os aspectos sombrios da persoAntes da contação de histórias, plane- nalidade humana substituindo a maldade e a
violência pelos finais felizes. Os irmãos Grimm,
jamento é essencial:
por exemplo, relataram que a história de João
- Fazer a escolha cuidadosa da “sua” e Maria não era uma obra de ficção, mas sim
história: escolhermos aquela que com aquela baseada no grande número de crianças que
eram abandonadas a própria sorte durante o
se identifica, que lhe encanta.
século XIX na Europa. (HUECK, 2016).
- Estudarmos a história entendendo
Os contos de fadas, como conhecemos
os seus elementos principais: personagens,
cenário, conflito principal. Refletirmos sobre a hoje, são narrativas onde aparecem seres ensua mensagem, destacando quais são as situ- cantados e elementos mágicos pertencentes a
um mundo imaginário, maravilhoso. Estes conações usadas para a transmissão. Dividirmos
tos têm quase sempre uma estrutura simples
em quatro partes: introdução, enredo, ponto
e fixa. Tem uma característica bem marcante
culminante e desfecho.
como na sua fórmula inicial: “Era uma vez... ’’
e final: “...foram felizes para sempre’’. Há ne- Decidirmos se na narração será usa- les uma ordem na sequência narrativa, ou seja,
do recursos auxiliares e, neste caso, quais.
uma situação inicial, uma ordem perturbado44
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ra, quando a situação de equilíbrio inicial se
desestabiliza, gerando uma série de conflitos
que só se interrompem com o aparecimento
de uma força maior que restabelece a ordem.
Geralmente há personagens do bem e do mal,
e a vitória, apesar do sofrimento, sempre é do
personagem do bem. O ‘’Era uma vez... ’’ nos
remete ao passado e serve de passaporte do
mundo real para um mundo irreal, mundo da
fantasia (GAGLIARDI e AMARAL, 2001).
Os contos de fadas proporcionam encantamento, alegria e a possibilidade de se
transportar para um universo mágico, porque é
disso que toda criança precisa para alimentar
o seu imaginário. A criança consegue transitar
com naturalidade entre o mundo real e o mundo imaginário mesmo diante do maniqueísmo
que por vezes permeia o conto de fadas (o feio
e o belo, o forte e o fraco, o bem e o mal, etc).
Nesse sentido, de acordo com Corso
(2006, p. 17), a fantasia faz parte do universo
imaginário da criança:
“A paixão pela fantasia começa muito cedo, não existe
infância sem ela, e a fantasia se alimenta da ficção,
portanto, não existe infância sem ficção”.(Corso,2006,
p. 17).

cação Infantil” (BRASIL, 2010a). A partir disso
e após a Lei nº 10.639 (2003) e a Lei nº 11.645
(2008), que estabelecem a obrigatoriedade do
ensino da história e das culturas africanas, afro-brasileira e dos povos indígenas/originários, surgiram muitos contos e histórias para representar
a cultura africana como: “A menina e o Tambor”,
de Sônia Junqueira; “Obax”, de André Neves;
“Bruna e a Galinha d’Angola”, de Gercilga de Almeida; “Meu crespo é de rainha, de Nina Rizzi e
Bell Hooks; entre outros. Para representar a cultura Indígena: “Aquitã, o Indiozinho: Que medo!”, de
Cleide Ramos; “O tupi que você fala“, de Claudio
Fragata, entre outros. E para trabalhar sobre gêneros: “O menino Nito”, de Sonia Rosa; “Princesas de capas e Heróis de avental”, de Caroline
Arcani e Nathália Borges Santos; “Entre sonhos e
Dragões”, de Adriana Carranca; “Revolução das
Princesas”(Aurora, de Sebastiana Hoyer e Natália
Lima; Ariel, de Clara Averbuck e Lorena de Paula;
Rapunzel, de Teca Machado e Lorena Giostri; e
Cinderela, de Thaís Lira e Luryara Bernardi), entre
outras. Tem livros que trabalham outras culturas
também. Esses livros trabalham as diferenças, o
respeito ao próximo, fora a questão cultural, dando representatividade as crianças negras e indígenas, ou de outras culturas; e de gênero, que
não tem coisas de meninas e meninos, cada um
tem seu jeito de ser independente do gênero. As
princesas não são nada indefesas. São heroínas
fortes e corajosas, de diferentes cor e raças (negras, indígenas, brancas, etc) que montam em
seus cavalos, lutam contra bruxas e dragões e
salvam príncipes que precisam de ajuda.

A junção da ficção com a fantasia é que
constrói essa imaginação das crianças, possibilitando ela encare seus próprios medos e angústias, resolvendo conflitos internos, e enxergue a
vida real de maneira mais natural, percebendo
que na vida é normal algumas vezes sermos forAssim, para a criança em formação é
tes, outras nem tanto, algumas vezes ser do bem, importante o contato com esse gênero textual
outras não.
desde pequena para a construção de valores;
para ter contato com diferentes culturas, respeiA imaginação contribui para aumentar tando-as e para trabalhar a imaginação, a emoa capacidade de criar, estimulando e desenvol- cional, e o cognitivo, as diferenças, o respeito ao
vendo tanto cognitivo como emocional. Nessa outro, para se sentir representada, não somente
perspectiva, o conto de fadas traz lembranças, para aceitá-los como verdade absoluta, mas para
sonhos, desejos, dúvidas, medos e associações. conhecê-los e questioná-los, tornando pessoas
críticas e que sabem lidar com suas emoções
Os contos infantis estão sofrendo trans- em sociedade. Além de enriquecer e aumentar
formações a cada dia para combater preconcei- o vocabulário; expandir a linguagem; estimular
tos da sociedade e desmitificar alguns conceitos. a inteligência; a socialização; a formação de noConforme a DCNEI, “o combate ao racismo e às vos hábitos; trabalhar concentração; a atenção; e
discriminações de gênero, socioeconômicas, ét- despertar o interesse pela leitura.
nico-raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Edu-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contação de histórias é uma prática muito antiga e de grande relevância para a história
da humanidade. Documenta-se que, antes mesmo da escrita ser inventada, já havia o costume
de utilizar o conto oral como instrumento de transmissão de conhecimento. Através dessa tradição oral muitas sociedades conseguiram preservar a sua cultura, e, consequentemente, deixaram um rico legado de saberes, crenças e tradições, pois cada geração tinha o dever de contar
as histórias para as gerações seguintes (BUSATTO, 2003; PATRINI, 2005).
O conto oral é uma das mais antigas formas de expressão. E a voz constitui o mais antigo meio de transmissão.
Graças à voz, o conto é difundido no mundo inteiro, preenche diferentes funções, dando conselhos, estabelecendo
normas e valores, atentando os desejos sonhados e imaginados, levando às regiões mais longínquas a sabedoria
dos homens experimentados (PATRINI, 2005, p.118).

Podemos dizer que a contação de histórias configura-se como um ato de resistência e
de preservação identitária, pois, mesmo com o advento de novas tecnologias de informação e
comunicação, é um processo que perdura até os dias atuais e que ocorre em diversos ambientes de socialização, especialmente no núcleo familiar e na escola.
A formação de professores é um componente importante no desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para ao desenvolvimento do trabalho com a literatura infantil na sala
de aula. Sendo a criança, um ser ativo e construtor de conhecimento, entendemos que essa
construção acontece mediante as relações sociais estabelecidas com o meio durante toda a
vida e na escola com seus pares e com os estudos sobre professores, portanto, a ação docente
é um fator de destaque na formação de leitores desde a mais tenra idade da criança. Consideramos, pois, que as interações sociais exercem grande influência sobre o desenvolvimento do
indivíduo em todos os seus aspectos.
A arte literária é um mecanismo social de formação integral da criança, que traz em seu
conteúdo valores morais, costumes e crenças da história da humanidade, revelando-nos através
dos tempos suas forças de propagação entre os povos. Fato esse comprovado nas vivências
observadas com a prática da literatura infantil.
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A RELEVÂNCIA DO REFORÇO ESCOLAR NO
ENSINO APRENDIZADO

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades existentes no âmbito escolar, para isto, foi desenvolvido um projeto denominado “esforço escolar”, cujo intuito
é atender as necessidades de alunos que estão com baixo rendimento. Desse modo, oferece uma oportunidade que possibilita a aprendizagem desses alunos. Através deste projeto
pretende-se ajudar, conduzir e orientar esses alunos dentro de seus níveis, a desenvolver um
conjunto de habilidades que os estimulem e os despertem a terem novos interesses neste
processo de aprendizagem. Como ainda, a finalidade de contribuir com o trabalho eficiente já
prestado dos docentes. Como resultado pretende-se discutir sobre a importância do reforço
escolar em detrimento a esses alunos e, de como este trabalho pode ser realizado no contexto escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem; Reforço Escolar; Projeto; Contexto Escolar.
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INTRODUÇÃO

C

onforme já exposto no resumo deste trabalho, o objetivo geral é apresentar as
dificuldades dos alunos, respeitando os níveis de aprendizagem de cada um, por
meio de um projeto de “reforço escolar”. Para tanto, é importante ressaltar os
objetivos específicos deste trabalho como: Compreender como o reforço escolar pode colaborar
no processo de assimilação, compreensão e estruturação dos conceitos mediados em sala de
aula, fazendo com que o aluno apreenda os conhecimentos compartilhados na escola.
Como ainda: Entender como qual é construído o processo educativo na sala de aula;
identificar as principais dificuldades dos alunos no processo ensino aprendizagem, através de
observações e comportamentos; compreender a relevância da relação professor e aluno na
construção dos saberes; analisar o contexto social e econômico em que essas crianças estão
inseridas, e suas necessidades diante de suas dificuldades. E assim, procurar responder as seguintes questões: apesar dos anos na escola, porque o aluno não consegue aprender? Existe
algum trabalho na escola que proporciona uma proximidade com as famílias dessas crianças?
A problemática desta pesquisa consiste em mostrar como a ausência de uma organização específica na prática da alfabetização na escola, e a dificuldade que algumas crianças
apresentam em sua rotina escolar podem ser ou não resolvidas por meio de um projeto que
propõe um trabalho de reforço, promovendo atividades que possam contribuir de uma melhor
forma para uma aprendizagem mais efetiva desses alunos.
Para tanto, tem-se como fundamentação teórica, os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana
Teberosky, representado no livro Psicogênese da língua escrita (1985), onde as autoras apontam os processos e as formas mediante as quais as crianças conseguem aprender a ler e
escrever. Ferreiro e Teberosky (1985, p.18) corroboram afirmando que: “[...] Entendemos por
processo o caminho que a criança deverá percorrer para compreender as características, o valor
e a função da escrita, desde que esta se constitui no objeto da sua atenção, portanto, do seu
conhecimento”.
Assim, no contexto das escolas públicas em geral, nem sempre é possível o professor
trabalhar individualmente as dificuldades apresentadas pelos alunos, sendo assim, o reforço escolar possibilita trabalhos em grupos de forma coletiva e trabalhos individuais.
Para isso, é importante introduzir durante os momentos de “reforço escolar” atividades
com contos e outras histórias infantis, pequenas peças teatrais, atividades lúdicas com brincadeiras que possam potencializar suas energias pela linguagem corporal. Essas práticas pedagógicas serão propícias para transmissão de valores sociais e éticos muitas vezes não presente no
meio social dessas crianças.
Dessa forma, a implantação do reforço justifica- se em duas vertentes, a primeira a contribuição na alfabetização através do reforço, possibilitando que as crianças em atraso em rotina
escolar possam ser acompanhadas e atendidas em suas dificuldades. A segunda vertente do
reforço proporciona uma melhor qualidade no rendimento da rotina de modo organizado para
aperfeiçoar seu tempo dentro da escola.
50
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Contudo, a proposta não suprirá o ensino dado pelo professor em sala de aula, o propósito do reforço é auxiliar as crianças na evolução de seu aprendizado, introduzindo práticas
pedagógicas que possam ativamente participar de seu processo cognitivo. Diante disso surgiu
a ideia do projeto com finalidade de contribuir com o trabalho eficiente da escola.
Porque no contexto das escolas públicas em geral, nem sempre é possível o professor
trabalhar individualmente as dificuldades apresentadas pelos alunos, sendo assim, o reforço escolar possibilita trabalhos em grupos de forma coletiva e trabalhos individuais.
Para isso é importante introduzir durante os momentos de “reforço escolar” atividades
com contos e outras histórias infantis, pequenas peças teatrais, atividades lúdicas com brincadeiras que possam potencializar suas energias pela linguagem corporal. Essas práticas pedagógicas serão propícias para transmissão de valores sociais e éticos muitas vezes não presente no
meio social dessas crianças.
Dessa forma a implantação do reforço justifica-se em duas vertentes, a primeira a contribuição na alfabetização através do reforço, possibilitando que as crianças em atraso em rotina
escolar possam ser acompanhadas e atendidas em suas dificuldades.
A segunda vertente do reforço proporciona uma melhor qualidade no rendimento da rotina de modo organizado para aperfeiçoar seu tempo dentro da escola. Contudo a proposta não
suprirá o ensino dado pelo professor em sala de aula, o propósito do reforço é auxiliar as crianças na evolução de seu aprendizado, introduzindo práticas pedagógicas que possam ativamente
participar de seu processo cognitivo.
Dessa forma, a aula de reforço escolar pode ser um acompanhamento extra é necessário justamente para evitar momentos de tensões acadêmicas, servindo tanto como solução para
possíveis problemas de aprendizado já existente, mas, também, para prevenir o “fracasso” escolar. Diante disso surgiu a ideia do projeto com finalidade de contribuir com o trabalho eficiente da
escola. Pois, na maioria das escolas públicas brasileiras, é comum encontrarmos grande parte
dos alunos com enormes dificuldades de aprendizagem, esses educandos se sentem inferiores
por não acompanhar o ritmo da turma. É com esse propósito que o reforço escolar vem romper
as barreiras da desigualdade de raciocínio, auxiliando o professor a fazer com que os estudantes
adquiram as competências almejadas.
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IMPORTÂNCIA DO REFORÇO
ESCOLAR
Segundo os estudos apresentados pelas autoras (1985) e pela própria determinações
das Diretrizes e Bases Curriculares, o reforço escolar é uma etapa essencial no aprendizado de
qualquer educando, e não somente a quem não
consegue acompanhar o processo de ensino
aprendizagem da turma. O reforço escolar ajuda
o estudante a compreender tópicos que não entendeu e a melhorar seu desempenho escolar.
De acordo com esses estudos, à ausência de uma organização específica na prática
da alfabetização na escola, e a dificuldade que
algumas crianças apresentam em sua rotina escolar, o projeto propõe um trabalho de reforço,
promovendo atividades que possam contribuir
com seu desenvolvimento cognitivo.
Por isso é tão importante que o espaço escolar seja constituído como um espaço
de elaboração, experimentação e consolidação
de novas formas de atuação, gestadas, implementadas e avaliadas coletivamente como garantia de produção de novos saberes e aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas a
serviço dos aprendizes. Porém, essa articulação
coletiva dificilmente ocorre no espaço escolar
(BRASIL, 1996).
A fragmentação do trabalho docente no
interior da escola, a inexistência de projeto pedagógico coletivo, a ausência de metas claras
para a progressão das aprendizagens têm gerado práticas altamente excludentes, tanto em relação aos alunos, quanto às próprias docentes
(BRASIL, 1996).
O saber se constrói em condições muito
especiais, na invenção e reinvenção de espaços para que as vivências possam surgir no processo de conhecimento que são dadas pelas
interações dos alunos entre si e com o meio.
A aprendizagem dos alunos e a construção do
conhecimento sistêmico são objetivos do reforço escolar, sendo um componente importante
para auxiliar de forma eficaz o processo ensino
aprendizagem, visto que ensinar é um ato inseparável do aprender (BRASIL, 1996).
Tendo por objetivo a aprendizagem dos
educandos em nível de desigualdade com o
ritmo da turma, consolidando e ampliando os
conhecimentos, enriquecendo as experiências

culturais e sociais, para assim ajudá-lo a vencer
os obstáculos presentes em sua aprendizagem.
É sabido que o reforço escolar faz parte de propostas político-educacionais que são implantadas pelo sistema educacional brasileiro com vistas à melhora do fracasso escolar, tendo como
objetivo oportunizar a aprendizagem dos alunos
de acordo com suas necessidades, seu ritmo,
consolidando e ampliando seus conhecimentos
de forma continuada (BRASIL, 1996).
Com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei
9394/96, muitas propostas foram estabelecidas
no intuito de sistematizar e legitimar as ações
voltadas ao fracasso escolar, principalmente no
que abrange a questão dos programas de reforço. Segundo a LDB em seu título II, art. 3º,
os princípios de “igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola” e “garantia
de padrão de qualidade”, são previstos e devem
ser garantidos pelo poder público em parcerias
com estados e municípios. 12 A lei estabelece
ainda em seu capítulo II, artigo.
A lei estabelece ainda em seu capítulo II,
artigo 24, que “haverá possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar”
e “obrigatoriedade de estudos de recuperação,
de preferência paralelos ao período letivo, para
os casos de baixo rendimento escolar”.
As diretrizes que norteiam a educação
fundamental estão fixadas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e nas Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental.
Para que o reforço escolar tenha sucesso, é necessário bastante atenção com o planejamento, definição de metas, escolha de alternativas envolvendo os alunos, e principalmente a
união de pais escola e comunidade para assim
ser uma ação articulada em conjunto.
O reforço tem que fazer parte do plano pedagógico da escola e desenvolvido na
própria escola pelos professores em um horário diferente do turno das aulas normais, deve
ter características diferentes das aulas, mas, ao
mesmo tempo uma integração entre elas, para
que o educando seja estimulado a aprender de
forma nova.
Nesse sentido, é preciso que, na sala
de aula, o professor leve em conta as especificidades apresentadas pelos alunos, conse52
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guindo identificar quais as possibilidades e dificuldades de cada um. O que é fácil para um
educando pode não ser para outro. Conhecê-lo
é muito importante, pois, assim, podemos ter
conhecimento de suas dificuldades e desenvolver um trabalho acerca dessas limitações,
buscando descobrir qual é a melhor maneira
que o aluno aprende (BRASIL, 1996).
Para isso se faz necessário levar em
consideração algumas questões: O contexto
social dessas crianças compromete seu desenvolvimento cognitivo? Existem serviços sociais
que disponibilizam profissionais como psicopedagogos e psicólogos que possam contribuir
com os alunos na sua aprendizagem? O que
realmente acontece com alunos que passam
vários anos na escola e não consegue aprender? Existe algum trabalho na escola que proporciona uma proximidade com as famílias
dessas crianças?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Buscando resolver as problemáticas
expostas, utilizaremos como metodologia o levantamento de dados por meio da pesquisa
bibliográfica, para atingir os objetivos propostos. Encontrando embasamentos teóricos para
responder a hipótese exclamada e a problematização.
O projeto de pesquisa buscará nas
obras de autores renomados da área da educação respostas para sustentar as ideias levantadas nesse trabalho. Após a pesquisa teórica
será feita a pesquisa de campo, onde serão
feitas observações das atividades das crianças para analisar e elencar como é construído
o processo de aprendizagem e formação dos
diversos estágios de aprendizagem, assim obtendo resultados significativos, para a elaboração do plano e estratégias que serão usados
no acompanhamento das aulas de reforço. Fazendo ao final a comparação dos dados colhidos com a análise das informações obtidas na
pesquisa bibliográficas.
No contexto das escolas públicas em
geral, nem sempre é possível o professor trabalhar individualmente as dificuldades apresentadas pelos alunos, sendo assim, o reforço

escolar possibilita trabalhos em grupos de forma coletiva e trabalhos individuais.
Para isso é importante introduzir durante os momentos de “reforço escolar” atividades
com contos e outras histórias infantis, pequenas peças teatrais, atividades lúdicas com brincadeiras que possam potencializar suas energias pela linguagem corporal. Essas práticas
pedagógicas serão propícias para transmissão
de valores sociais e éticos muitas vezes não
presente no meio social dessas crianças.
Dessa forma, a implantação do reforço justifica- se em duas vertentes, a primeira a
contribuição na alfabetização através do reforço, possibilitando que as crianças em atraso
em rotina escolar possam ser acompanhadas
e atendidas em suas dificuldades. A segunda
vertente do reforço proporciona uma melhor
qualidade no rendimento da rotina de modo
organizado para aperfeiçoar seu tempo dentro
da escola.
Contudo a proposta não suprirá o ensino dado pelo professor em sala de aula, o
propósito do reforço é auxiliar as crianças na
evolução de seu aprendizado, introduzindo práticas pedagógicas que possam ativamente participar de seu processo cognitivo. Diante disso
surgiu a ideia do projeto com finalidade de contribuir com o trabalho eficiente da escola.

OS BENEFÍCIOS DO REFORÇO
ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZADO
Procuramos encontrar soluções para
alunos com dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, propomos neste projeto de
pesquisa um olhar sob o reforço escolar, como
instrumento para a melhora da qualidade de ensino desses alunos. Despertando um olhar diferenciado estimulando a sua autoestima, para
que alcance a sua formação integral e faça uso
dos recursos linguísticos e educacionais em
suas relações sociais.
O fracasso escolar ganha um viés como
algo desagradável, deixando muitas vezes marcas nos alunos. André (1999) em seu livro a
Pedagogia das diferenças na sala de aula, descreve algumas possíveis explicações para a
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compreensão das desigualdades dos desempenhos escolar, onde, fatores como o nível socioeconômico, o modo de vida de uma família, seus
valores, suas crenças e opções têm peso sobre
o desempenho escolar do educando. Outro fator que influência na formação da dificuldade
escolar sucedendo no fracasso é o acúmulo de
erros no processo de aprendizagem:
Quando associamos o erro e o fracasso, como se fosse
causa e consequência, por vezes nem se quer percebemos que, enquanto um termo- o erro- é um dado , algo
objetivamente detectável, por vezes, até indiscutível, o
outro- o fracasso- é fruto de uma interpretação desse
dado, uma forma de o encararmos e não a consequência necessária do erro [...] a primeira coisa que devemos examinar é a própria noção de que o erro inequivocamente um indício de fracasso. A segunda questão
intrigante é que, curiosamente, o fracasso é sempre do
aluno (CARVALHO, 1997, p. 12).

Identificar um erro nem sempre justificaria
o fracasso e o insucesso na aprendizagem, seja
no início ou por incompetência do aluno, ele pode
sugerir diferentes interpretações. Marchesi e Pérez
(2004), afirmam que uma perspectiva multicultural estabelece três ideias que norteiam questões
sobre o fracasso escolar. A primeira delas diz que
o mesmo é atribuído ao aluno “fracassado”, aquele que não progrediu praticamente nada durante
seus anos escolares, nem no âmbito de seus conhecimentos, nem no seu desenvolvimento pessoal e social.
Em segundo o problema reside no fato de
que o termo qualifica uma imagem negativa do
aluno, afetando sua autoestima e sua confiança.
Por fim uma centra no aluno o problema do fracasso e distância a responsabilidade de outros agentes e instituições, como as condições sociais, a
família, o sistema educacional ou a própria escola
(MARCHESI; PÉREZ 2004, p.17).
Percebe-se que o fracasso escolar é mera
dificuldade do aluno em assimilar o conhecimento
ficando o aluno excluído em sala de aula, o professor pouco se preocupa com ele nesse sentido
transferindo ao aluno o sentimento de incapacidade, desanimando-o a aprender. É preciso o professor lutar contra esta situação e buscar novas
metodologias para minimizar essa deficiência na
sala de aula fazendo os acreditar que é possível
apreender os conteúdos e saberes.
É importante considerar o papel do professor como facilitador deste processo e não
como mero transmissor do conhecimento, sendo
a didática um fator importante para se utilizar os

métodos e técnicas de ensino de maneira eficaz
nos diferentes contextos dos alunos. A relação e
as interações entre professor – aluno são aspectos fundamentais dentro do processo de ensino
e também podem ser analisadas como critérios
que comprometem ou favorecem a vida escolar
do aluno.
Emília Ferreiro (1985) vem nos mostrar
que o conhecimento da leitura e da escrita tem
lógica individual e a criança passa por etapas de
aprendizagem ou níveis. Para Ferreiro (1985, p.18):
“[...] ler não é decifrar, escrever não é copiar”. Ferreiro (1985) aponta duas das consequências mais
importantes do construtivismo para a prática de
sala de aula, respeitar a evolução de cada criança
e compreender que um desempenho mais vagaroso não significa que uma criança seja menos
inteligente ou dedicada que as demais.
O aluno não é uma folha em branco, ele
cresce no meio letrado, não precisa de professores e do conhecimento escolar para ter seu primeiro acesso ao mundo letrado, já que em suas
relações extra escolares constrói seus conhecimentos, quando este ingressa na escola vem
munido duma bagagem cultural com marcas no
seu repertório de linguagem, formulando algumas
hipóteses através das experiências nas quais fora
exposto em seu grupo de pertencimento. O aprender ler e escrever, na sociedade contemporânea
tem um valor muito maior de que apenas “ser alfabetizado” parte se da hipótese de que ao fazer
uso da leitura e da escrita, o indivíduo transforma-se em social, cultural, cognitiva e linguisticamente
(FERREIRO, 1985).

Completando esta linha de pensamento,
em outras palavras:
do ponto de vista individual, o aprender ler e escrever
– alfabetizar-se, deixa de ser analfabeto, torna se alfabetizado, adquirir a tecnologia do ler e escrever e envolver
–se nas práticas sociais de leitura e de escrita – tem
consequência sobre o indivíduo , e altera seu estado
ou condição em aspecto sociais , psíquicos , culturais
, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos; do ponto de vista social, a introdução da escrita
em um grupo até então ágrafo tem sobre esse grupos
efeitos de natureza social, cultural, económica, linguista
(SOARES , 2001, p.17).
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Para o autor (2001), ele traz seu próprio
conhecimento, e o professor como mediador
acrescenta informações novas, daquilo que ele
já sabe, e faz com que o aluno pense, construa,
reflita, questione e seja crítico, com isso se torne
autor (produtor) de sua obra e não reprodutor se
tornando um copista:
[...] Pesquisas em psicologia genética, sobre o desenvolvimento da inteligência e sobre o processo de
aprendizagem, evidenciam que pode haver ensino sem
haver aprendizagem; que aprendizagem lato sensu se
confundem com desenvolvimento; e o desenvolvimento
resulta em atividade operatória, do sujeito, que constrói
conhecimento quando está em interação com o meio,
com outros sujeitos e com objetos de conhecimento de
que ele deseja apropriar se (IBID, 1999, p.16).

Acompanhando esse embasamento teórico, aponta-se a teoria de Piaget (1997.p.94),
apoiando que as crianças têm um papel ativo
no aprendizado. Elas constroem o próprio conhecimento, dando a educação e seu processo
o nome de construtivismo. Tendo o professor a
preocupação de fazer com que o aluno torne-se ativo no processo de construção do conhecimento. [...] Entre as propostas metodológicas
e as concepções infantis há uma distância que
pode medir-se em termos do que a escola ensina e do que a criança aprende. O que a escola pretende ensinar nem sempre coincide com
que a criança consegue aprender:
[...] O que a criança aprende – nossos dados assim
o demonstram – é função do modo que se vai apropriando o objeto, através de uma lenta construção de
critérios que lhe permitem compreendê-lo. Os critérios
da criança somente coincidem com os do professor no
ponto terminal do processo (FERREIRO; TEBEROSKY,
1999, p.291).

Recebendo as instruções escolares nas
aulas de reforço escolar, observar-se uma nítida
distinção entre o que é ensinado e o que a criança aprende. Isso se dá relação pelo conflito entre
a metodologia e elaboração de suas hipóteses.
Para o processo de construção de conhecimento
ser eficaz ele deve ser pautado além do ato de
colecionar informações num processo de sistema de significações, e sim em transformá-las em
conhecimentos por meio de inferências, antecipações, confrontações e reformulações.

Contudo o processo de aprendizagem
da leitura e da escrita envolve um processo construtivo e reconstrutivo, que não pode ser controlado do lado de fora. O professor deve compreender que o aprendizado não é provocado pela
escola, mas pela própria mente das crianças,
portanto eles chegam ao seu primeiro dia de aula
com bagagem de conhecimentos que devem ser
respeitados para proporcionar ao indivíduo seu
desenvolvimento completo passando por níveis
de aprendizagem mencionados anteriormente.
Considerando o pensamento de Piaget
(1996, p.18) o indivíduo se desenvolve a partir
da sua maturação biológica entre assimilação e
acomodação e as mudanças mais significativas
são mudanças qualitativas (em gênero) e não
quantitativas (em qualidade).O professor do reforço escolar deve estimular e ser mediador na
aquisição do processo de aprendizagem dos conhecimentos pelo sujeito ajudando-o a desenvolver este processo por meio de atividades diferenciadas como jogos e brincadeiras que explorem
sua linguagem corporal e outras linguagens.
Toda criança é capaz de aprender através da interação com objetos e mediador, a função do mediador é manter esse sujeito ativo. Ferreiro (1999, p.44) afirma: “[...] que é necessário
respeitar o conhecimento da criança mesmo antes dela ir para a escola, pois isso influenciará no
processo de aquisição da língua escrita”.A criança passa a evoluir e compreender o mundo ao
seu redor através dos sistemas simbólicos que
são socialmente impostos em seu meio social,
esse processo construtivo é prolongado e realizado através de hipóteses pela interação do mediador e do aluno ativo em sala de aula.
O reforço escolar não suprirá a educação formal do aluno através da escola , mas auxiliará em sua interpretação da natureza que o
cerca, ajudando os indivíduos a superar as dificuldades de aprendizagem contribuindo em sua
construção cognitiva.Aprendizagem é ação de
aprender, é o processo de mudança pelo qual as
competências, conhecimentos e habilidades são
adquiridos pelos indivíduos e que resultam da
experiência, do estudo e observação.Não basta
promover mudanças de métodos, mas sim considerar a formação e instrumentalização do professor acerca de uma práxis reflexiva, destacando a
relevância de seu papel para a prática educativa
enquanto prática formadora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um das finalidades educação é proporcionar oportunidades para os alunos adquirirem
autonomia para se conhecer e a se desenvolver como sujeitos histórico e social, sendo capazes
de interpretar e transformar seu contexto, sua realidade.
A educação se constitui como uma importante ferramenta para este fim, e principalmente
para assegurar propostas educativas que viabilizem seus objetivos em prol de uma educação
de qualidade e para todos. Analisando sobre o objeto desta esta pesquisa, foi possível compreender a importância de práticas educacionais eficazes para a melhoria da educação num
contexto geral, especificamente no caso de ações para o reforço escolar como uma estratégia
importante para auxiliar o processo ensino aprendizagem.
A hipótese sustentada nesta pesquisa e a de que o ensino formal não é o suficiente para
concretizar o processo de formação do indivíduo que apresenta dificuldade e/ou problemas de
aprendizagem. Pelo motivo de termos em nossas instituições escolares um número elevado de
salas heterogêneas, ficando difícil ao professor estabelecer contato individual com os alunos e
ajudá-los a transpassaram suas dificuldades que se formam na rotina escolar.
Essa falta de acompanhamento tem impedindo que o aluno participe da construção do
processo do saber, deixando de lado as situações de aprendizagens que o leve ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, preparando-os para as suas futuras relações sociais.
Este projeto de pesquisa traz a tona à necessidade da criação nas instituições escolares
de aulas e/ou salas de reforço escolar, que tenham em sua concepção investigar e considerar
no planejamento de sua rotina o interesse e curiosidade do alunado, aceitando os conhecimentos prévios deste, articulando a partir do acúmulo dessas informações a didática e metodologia
que adotará para incentivar o aluno a superar as intempéries que se formarão (m) nas relações
na sala regular.
Sabemos que a sala de aula é um espaço de busca de significados, de conhecimentos de vivências e de ação, devendo ser o local de busca de significados, de conhecimentos e
vivências, dando ao aluno a possibilidade de apropriar os novos conceitos e apreenderem os
conhecimentos para uma plena formação. O conhecimento tem de ser concretizado superando
as visões fragmentadas e compartimentadas, para ser construído com os alunos através das
interações e de ações mais globais, com uma visão holística, ou seja, preocupando-se com a
totalidade do educando sendo ele um ser histórico e social.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA ATRAVÉS DA
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA

RESUMO: É fundamental que a estrutura educacional através da atualização do Projeto Político
Pedagógico, deve estar inserida em proposta que busque eficiência em sua gestão, compromissado com a educação de qualidade, em que por meio de práticas educativas democráticas
no cotidiano, possam de forma efetiva buscar caminhos que propiciem uma sociedade mais
justa e igualitária. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que para o sucesso deste processo necessita-se de: conscientização, investimento e determinação, embora muito se enfoque nos
discursos a gestão participativa no PPP da escola pública, ainda é necessária muita reflexão
sobre essa modalidade de gestão, para que possamos validar de fato essa prática com a finalidade de contribuir para a transformação social brasileira.

Palavras-chave: Gestão escolar; Gestão participativa; PPP.
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INTRODUÇÃO

A

gestão escolar tem vivido nos dias atuais o paradoxo de conviver com as antigas
estruturas e o novo modelo de gestão organizacional. O profissional da direção
escolar contemporaneamente, antes de ser um diretor disciplinador, deve ser um
gestor de projetos, um líder comunitário, para que possa atender às necessidades da escola,
postas pelos alunos, pais e comunidade.
E como problema, esse artigo irá investigar como agem os gestores diante de problemas
como: falta de autonomia, planejamento como peça burocrática ou imposição e dificuldades
com envolvimento da comunidade, presentes no cotidiano da administração escolar no âmbito
escolar?
Diante disto, o fato que estimulou a desenvolver uma pesquisa nesta área, ligadas a
gestão e a burocracia, é na perspectiva de procura-se fornecer subsídios teóricos aos futuros
gestores sobre os desafios e dificuldades enfrentados na prática da gestão escolar.
O trabalho tem como objetivo geral: abordar a Gestão Democrática através da atualização do Projeto Político Pedagógico na Escola Pública. E como objetivos Específicos: contextualizar a Gestão escolar no Brasil. Relatar a importância do Planejamento Educacional e a
participação da Comunidade.
Salienta-se que desde a década de 80 têm ocorrido, em vários países, significativas
alterações no Papel do Estado nos processos de decisão política e administração da educação. Pode-se dizer que essa alteração vem no sentido de transferir poderes e funções do nível
nacional e regional para o nível local, reconhecendo a escola como um lócus central da gestão
e a comunidade local (em particular os pais de alunos) como um parceiro essencial na tomada
de decisão.
Assim, visando o melhor entendimento dessa investigação, buscar-se-á delimitar no contexto da gestão os níveis de participação em todos os segmentos da escola (alunos, professores, técnicos e comunidade), pois sabe-se que não é possível para o gestor solucionar sozinho
todos os problemas e questões relativas à escola, faz-se necessário incentivar a participação,
buscar conhecimentos específicos, levar em conta as experiências dos companheiros e as responsabilidades deverão ser assumidas em conjunto.
Acredita-se que na medida em que a escola consiga a participação de todos os setores
– educadores, alunos, técnicos administrativos e pais – nas decisões sobre seus objetivos e funcionamento, haverá melhores condições para juntos traçarem metas na busca de autonomia de
fato, onde a escola possa trabalhar e executar prioridades que venham a atingir suas as reais
necessidades.
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manifestação do poder, que se sustenta e perpetua no sistema educacional, sendo foco de
grande controvérsia quando analisamos conSegundo Martins (1999), o novo con- ceitos como a democratização, a descentralitexto social educacional, se faz necessário a zação, o planejamento, a participação e autodiscussão sobre as novas tendências pedagó- nomia (MARTINS, 1999).
gicas, o real papel da escola e consequenteA sociedade brasileira tornou-se intenmente da gestão escolar pública democrática
nessa “nova” sociedade em transformação samente complexa e por participar dos fenômenos da globalização, está vivenciando inúconstante.
meros novos fatos, criando novas tendências e
Compreender tal processo e seus de- diversificando as instituições (MARTINS, 1999).

O CONTEXTO DA GESTÃO ESCOLAR
NO BRASIL

safios é um ponto importante para as novas
práticas pedagógicas. A transformação da
sociedade que vem sendo modificada pelos
avanços tecnológicos onde, diante da globalização, não se enquadra mais um modelo de
gestão burocrática, essa nova sociedade que
está surgindo, requer uma nova convivência da
sociedade:
Por que as instituições educacionais precisam se preocupar com os impactos das transformações sociais,
políticas e econômicas do século XXI? Esta indagação
poderia fazer parte de uma das principais preocupações dos dirigentes das escolas, tendo em vista as rupturas desencadeadas pelo processo de transformação,
que ocorre no entorno das instituições educacionais
causando um impacto diretamente na gestão escolar
(MARTINS, 1999, p. 40).

Os indivíduos, nas mais diversas realidades históricas e sociais, independente do
momento histórico a que pertençam são motivados pela necessidade de estabelecerem
sua identidade como ser humano e social, que
estruturam sua dinâmica de vida. Também precisamos considerar que os conteúdos transmitidos pelas instituições escolares são dinamizados e extremamente influenciados pela prática
social e as expectativas e necessidades de formação requeridas pela sociedade (MARTINS,
1999).
Assim, o sistema educacional possui
uma dicotomia, pois ao mesmo tempo possui
um caráter reprodutor do sistema, mas possui
uma dinâmica transformadora da formação
cultural dos indivíduos. A questão básica é a

Problemas como criação de novos
postos de trabalho, perdas de outros; novos
grupos e extinção de outros; são fatos que influenciam as instituições escolares, pois estas
refletem os acontecimentos presentes no mundo do trabalho, na vida cultural e sociopolítica
(MARTINS, 1999).
Dado tais mudanças nas atribuições
das instituições escolares, a gestão, como
qualquer setor institucional também as reflete:
A passagem de um estado para outro. È a mudança de
uma situação para outra situação diferente. Mudança
representa transformação, perturbação, interrupção, fratura. A mudança está em toda parte: nas organizações,
nas cidades, nos hábitos das pessoas, nos produtos e
nos serviços, no tempo e no clima, no dia-a-dia (GOHN,
2003, p. 95).

A gestão educacional no contexto atual
brasileiro vem passando por mudanças gradativamente, embora, tenha grande impacto, resultante das legislações e normatizações a nível
federal e Estadual. Cabendo destacar que as
mudanças no cenário nacional, acabam sendo
um reflexo das pressões sociais e as estruturas
educacionais devem atender às necessidades
de todos envolvidos nessa conjuntura:
A política educacional é carregada de intenções, e são
justamente as intenções o que há de comum em todos
os tipos de política educacional. Aprendendo a ler as
intenções de uma política educacional, as pessoas se
tornam capazes de perceber que tipo de gente a sociedade está querendo, qual o projeto de ser humano que
nela predomina (MARTINS, 1993, p. 10).
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Assim sendo, a política educacional é
muito mais que um conjunto de metas e planos setoriais ou de programas de Governo,
pois faz-se presente e atua na subjetividade humana, na maioria, na visão de cada um sobre
o mundo, a sociedade, a escola. Não basta,
no entanto, quando da definição de políticas
educacionais, evidenciar apenas a sua ação
sobre o processo de organização do trabalho,
ou em delimitar a forma que os atores vão adquirir o conhecimento necessário para a sua
implementação, considerando que “pensar em
política educacional é também pensar nos seres humanos de hoje e do futuro, enfocando
principalmente os aspectos social, cívico e individual” (MARTINS, 1993, p. 12).

A DESCENTRALIZAÇÃO E A
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
O processo educativo emerge da responsabilidade e da preocupação da escola
que junto aos professores, alunos e pais, tenta
enfrentar, lutar e vencer os problemas de sua
realidade. Através do diálogo crítico desse trio,
vai se tendo o compromisso de resolver os problemas.

Partindo desse princípio, a escola desenvolve uma teoria baseada na visão da realidade juntamente com a prática. Assim, passam
a ter sentido diversas atividades propostas pelo
corpo administrativo da escola, das quais participem os pais de alunos, como discussões
sobre problemas da comunidade, tais como a
O PLANEJAMENTO COMO
violência, as drogas, higiene, alimentação, vaINSTRUMENTO IDEOLÓGICO
cinação infantil, doenças, palestras sobre as
Segundo Libâneo (2003), planejar, em profissões, montagem de projetos escolares e
sentido amplo, é um processo que “visa a dar programas de recreação.
respostas a um problema, estabelecendo fins
Desse modo, com uma aprendizagem
e meios que apontem para sua superação, de
crítica
do
saber a escola pode contribuir para
modo a atingir objetivos antes previstos, prevendo necessariamente o futuro”, mas considerando o desenvolvimento das ciências e dos métodos
as condições do presente, as experiências do para a transformação da comunidade.
passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de
Este momento crítico vivido pela educaquem planeja e com quem se planeja.
ção no Brasil abre caminhos e traz esperança
de avançar na construção de novas estruturas
Planejar é uma atividade que está dentro escolares de todos os graus que sejam mais
da educação, visto que esta tem como caracte- justas e, principalmente mais integradas e hurísticas básicas:evitar a improvisação, prever o fu- manas em relação à comunidade que servem.
turo, estabelecer caminhos que possam nortear Para que a escola se posicione diante do pomais apropriadamente a execução da ação edu- der, precisa de autonomia para estabelecer as
cativa, prever o acompanhamento e a avalia- atividades interdisciplinares e seus currículos.
ção da própria ação. Planejar é avaliar andam
de mãos dadas (LIBÂNEO, 2003, p. 109).
A educação só tem sentido na medida em que é concebida como um processo
Para Ferreira (2000, p.24): “O planejaatravés do qual o indivíduo se integra com a
mento tem sido geralmente concebido como
participação dos pais, à comunidade, com a
uma técnica especializada, cujo objetivo seria o
de levar a bom termo o desenvolvimento de uma finalidade de melhorar os problemas sociais e
instituição ou de um município, estado, região ou ambientais existentes: “O planejamento participaís. Apesar desse fato constitutivo do ato de pla- pativo parte de uma leitura do mundo na qual
nejar, a prática do planejamento em nosso país, é fundamental a ideia de que nossa realidade
especialmente na educação, tem sido conduzida é injusta e de que essa injustiça se deve à falta
como se fosse uma atividade “neutra”, sem com- de participação em todos os níveis e aspectos
da atividade humana” (GANDIN, 1990, p.71).
prometimentos”.
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A escola não é um mundo à parte da
sociedade. Além dela, atuam as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos, os meios de comunicação e manifestações culturais de acordo com cada região. O processo de ensinar e
aprender tem mão dupla e levará à formação
de valores e virtudes o que exige uma autenticidade dos professores e uma busca mais íntima
da participação familiar nesse processo (GANDIN, 1990, p.71).
A participação na da gestão escolar é
uma tendência mundial que busca um maior
envolvimento da comunidade em todos os aspectos de gerenciamento do que é público.
Luck (2000, p. 14) afirma que:

as reflexões sobre gestão educacional nos remetem a
necessidade de uma nova abordagem prévia, mesmo
que breve, de contorno político social de nosso país.
No processo da história de organização da sociedade
brasileira as relações de poder dão ao tom do avanço
ou do retrocesso da democratização da gestão educacional (MELO, 2001, p. 243)

As mudanças que se efetivaram no final
do século suscitam alterações significativas em
todos os seguimentos sociais, exigindo novas
posturas nos modos de conceber a organização escolar e um novo modelo de gestão. No
contexto da L.D.B. (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – 9394/96), em seu artigo 14,
que se refere a Gestão Democrática do Ensino
Público na Educação Básica:

A ênfase no modelo de gestão democrática escolar observada atualmente no modelo de gestão no Brasil é
coerente com as tendências mundiais em educação.
Este movimento em favor da reforma participativa na
educação é fortemente defendido no Reino Unido, Nova
Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Suécia e
Alemanha, e é orientada pela preocupação com a eficácia escolar (LUCK, 2000, p. 14).

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Pedagógico da Escola;
II – Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.(GOHN, 2003, p. 101)

Conclui-se então que, o movimento de
gestão democrática da educação está inserido
em um contexto político global, mudando de
forma significativa no contexto social, cultural,
político e econômico, que a educação democrática é um processo de participação em contínuo exercício onde todos os componentes da
sociedade e da comunidade escolar buscam
novas metas para que venha a estabelecer e
cumprir com as normas do projeto político pedagógico (LUCK, 2000).

O ser humano não é um ser isolado.
Segundo Pinto (1998, p. 17), o ser humano é
“intrinsecamente um ser de relação”. O conceito de autonomia é, portanto, relacional. Podemos ter autonomia em relação a alguém
ou alguma coisa. Em outras palavras, a ação
autônoma acontece sempre num contexto de
interdependência e num sistema de relações.
Podemos também ser autônomos em relação
a umas coisas e não a outras. Quando falamos
de autonomia temos que ter claro em relação
ao quê, onde, como, quando e porquê.

A DEMOCRATIZAÇÃO NA LEI E NA
PRÁTICA
A Gestão Democrática da educação
no Brasil é uma discussão recente, surge no
final da década de 60 e início da década de
70, qualquer encontro ou debate de educadores tinha que abordar o tema “Educação e Desenvolvimento”, e tinha-se em mente a mínima
“povo educado, país desenvolvido”. Diante disso, salienta Melo (2001, p. 243):

A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA NO
ÂMBITO DA ESCOLA

A autonomia não significa, portanto a
ausência de leis, normas, regras ou a idéia de
que a escola pode fazer o que quiser. Mas significa, sim, a possibilidade de a escola vir a
ser o centro de decisões, de desenhar seus
rumos, buscar seus caminhos e criar mecanismos no presente a fim de gerar um futuro e
gerar-se nesse futuro, respeitando parâmetros
gerais definidos pela sociedade através do poder público (GADOTTI, 2002, p. 90).
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A descentralização constitui-se em um
processo que apoia importantes mudanças em
relação ao governo, a redistribuição dos poderes (no caso, federal, estadual e municipal), a
devida reestruturação das organizações locais
segundo os processos estratégicos envolvidos
na gestão. Juntamente com a descentralização, a autonomia da instituição escolar é um
dos conceitos mais citados como condição de
realmente desenvolver a gestão participativa.

Segundo essa concepção, o movimento pela Gestão Democrática em educação
no contexto brasileiro, busca o reconhecimento
e necessidade de unir todas estas mudanças
estruturais e de procedimentos, enfocando o
aprimoramento educacional, realizando-se por
meio de projeto pedagógico, com isso, comprometido e engajado com a promoção de
educação de acordo com as necessidades de
uma sociedade moderna, justa e igualitária.

Segundo Luck (2000, p. 47), os conA ênfase no modelo de gestão escolar
ceitos necessários para o desenvolvimento da democrática, observada atualmente no modelo
gestão participativa são:
da gestão no Brasil, é coerente com as tendências mundiais em educação. Este movimento
a) Autonomia da gestão educacional;
em favor da reforma participativa na educação
b) Gerenciamento dos recursos locais; é fortemente difundido no Reino Unido, Nova
c) Liderança dos gestores;
Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá,
d) Participação da comunidade.
Suécia e Alemanha, e é orientado pela preocupação quanto à eficácia escolar, isto é, com a
Mas cabe salientar que a autonomia aprendizagem significativa de seus alunos de
não se resume à questão financeira, pois modo que conheçam o seu mundo, a si messeus limites se ampliam, apoiando-se em as- mos e tenham instrumentos adequados para
pectos políticos para a resolução de proble- enfrentarem os desafios da vida. A falta de efimas e dos desafios postos ao ambiente edu- cácia ameaça, por certo, a legitimidade do siscacional.
tema escolar (FARIAS, 1991, p. 52):
A gestão democrática implica duas
instâncias: a interna e a externa. Internamente
trata-se de organizar de tal forma os espaços
e atividades escolares que todos os segmentos tenham condições idênticas de dizer a sua
palavra, questionar, discutir, analisar, opinar,
decidir e participar da execução e avaliação
do processo de construção da proposta pedagógica. Falando sobre um Projeto “bem feito”,
para Vasconcellos (1995, p. 152).

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E A
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
Para Davis (2002):
a- participação da comunidade escolar na seleção dos
diretores da escola;
b- criação de um colégio/conselho escolar que tenha
tanto autoridade deliberativa quanto poder decisório;
c- repasse de recursos financeiros às escolas e conseqüentemente aumento de sua autonomia (DAVIS, 2002,
p. 45).

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe,
em si, a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo
sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em
conjunto. Isto porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva de seus componentes, pelo
trabalho associado, mediante reciprocidade que cria
um “todo” orientado por uma vontade coletiva (LUCK,
1996, p. 57).

Sob a designação de participações, experiências são promovidas, muitas das quais
algumas vezes com mais negativos do que
positivos, do ponto de vista de considerar a
legitimidade do envolvimento das pessoas na
determinação de ações e sua efetivação. Isto
porque, em seu nome, da construção de uma
sociedade democrática ou da promoção de
maior envolvimento das pessoas nas organizações, promove-se a realização de atividades
que possibilitem e até condicionem e sua participação (LUCK, 1996).
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No entanto, existe a possibilidade de se
praticar a gestão escolar pura e simplesmente
como uma administração moderna, atualizada
em seus aspectos externos, mas mantendo-se
a antiga ótica de controle sobre pessoas externos processos. Esta é a razão de se analisar a
questão da participação em destaque. Mesmo
porque já se tem notícias de práticas de “gestão participativa” pelas quais os participantes
do contexto organizacional são apenas convidados a simplesmente praticar a participação
elementar de verbalização e discussão em grupo sobre questões já definidas anteriormente e
que passam a ser legitimadas por essa discussão (DAVIS, 2002, p. 79):

Projeto Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular, na perspectiva de uma escola inclusiva
e que atenda as necessidades reais da comunidade
envolvida; Garantir a transparência da gestão dos recursos financeiros descentralizados através do orçamento
participativo; Proporcionar e garantir o fortalecimento
da formação continuada para todos os profissionais
da educação do estabelecimento de ensino (VASCONCELLOS, 1995, p.34).

Portanto, a concretização do trabalho
coletivo no contexto educacional é oriundo da
intensa busca do Gestor procurar quebra as
relações autoritárias nesse espelho, onde a democracia não seja somente teórica, mas, sim,
verdadeira. Dessa forma, as premissas básicas
de qualquer Projeto Político Pedagógico devem
explanar e raciocinar o desejo de um trabalho
Para explicitar melhor o objetivo princigrupal, escola e comunidade. Para realizar tal
pal do trabalho do Gestor, Vasconcellos (1995)
necessidade, é preciso que haja a junção das
afirma que:
Instâncias Colegiadas como:

dirigir um projeto educativo, politicamente comprometido com a transformação social da escola e da comunidade, visando: propiciar condições para a prática
docente e discente; possibilitar ao aluno compreender
o mundo onde vive e apropriar-se de informações, estudar, pensar, refletir e dirigir suas ações segundo as
necessidades que são postas historicamente aos homens; assegurar uma organização interna da escola
em que os processos de gestão, administração e os
de participação democrática de todos os elementos envolvidos na vida escolar estejam voltados para o atendimento da função básica da escola que é o ensino/
aprendizagem; assegurar o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais sobre a base dos
conhecimentos científicos, que formem o pensamento
crítico e independente que permitam o domínio de métodos e o acesso ao conhecimento científico; privilegiar
a escola como local de apropriação sistemática e organizado dos conhecimentos necessários à formação
humana, incentivando o uso dos espaços escolares
como bibliotecas, laboratórios de informática e de ciências; incentivar o uso das tecnologias de informação
e comunicação visando contribuir para novas práticas
pedagógicas, baseado em novas concepções de conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma
série de elementos que compõem o processo de ensino aprendizagem; Aperfeiçoar as relações humanas
dentro do ambiente escolar para melhorar a qualidade
de ensino; Garantir a efetivação da gestão democrática,
incentivando o fortalecimento das instâncias colegiadas
e promovendo reuniões periódicas com os mesmos.
Garantir a participação efetiva dos funcionários, técnicos e professores nas reuniões; Fortalecer a relação
entre escola e comunidade; Garantir a efetivação do

Conselho Escolar, APMF, Grêmio Estudantil, Conselho
de Classe e representantes de turma (ação esta que
prepara o aluno para atuar efetivamente de forma crítica
na sociedade), além dos trabalhadores da educação,
Conselhos Tutelares e demais órgãos que defendem os
direitos das crianças e adolescentes (VASCONCELLOS,
1995, p. 35).

PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO.
Koetz (2009) apresenta o planejamento sob a ótica da administração empresarial,
pois se trata de um conceito amplo e aplicável
a todas as áreas de atuação profissional. Não
se pode realizar uma ação e esperar resultados
positivos sem que, para isso, haja o mínimo de
planejamento e conhecimento das bases reais
para atingir os objetivos propostos:
O planejamento não está relacionado somente com o
presente, mas principalmente com o futuro, pois as decisões que serão tomadas no processo de planejamento estão voltadas para o futuro. [...] Um dos itens de
mais destaque no planejamento é o estabelecimento de
objetivos e metas (KOETZ, 2009, p. 71) .
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Traçando-se objetivos e metas é possível visualizar o que se pretende alcançar e
analisar o melhor modo de fazê-lo. Ainda, conforme Borba (2004, p. 1080), o planejamento
é o traçado de plano de um empreendimento,
a preparação segundo um plano, com estabelecimento de métodos.

sórios da estrutura educacional. Dessa forma,
retoma-se o eixo central da democracia como
questão norteadora de todas as ações escolares, numa conjuntura em que a participação
de todos é fundamental na luta pelo direito da
concretização da educação de todos no contexto brasileiro.

É importante salientar que é uma fase
fundamental para que os objetivos sem concretizados com êxito. É preciso delinear o caminho a ser seguido, formulando estratégias que
sejam eficazes e proporcionando com isso, diretrizes para todos envolvidos nesse processo.

Por tratar -se do documento que norteia inúmeras ações e que servem como base
da construção de outros, como o regimento
escolar, o projeto político pedagógico deve
ser constantemente revisto, discutido e renovado, adequando-o “as novas realidades jurídicas, tecnológicas, físicas e pedagógicas. Essa
Entretanto, é preciso atentar para o fato construção deve ser oportunizada pelo gestor
de que planejar é muito mais do que elabo- de forma democrática, tornando-a acessível e
rar planos e programas. É um processo de re- transparente (OLIVEIRA, 2010).
flexão sobre a prática educativa por aqueles
que nela estão envolvidos, principalmente pela
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
equipe docente, que tem o desafio de fazer
com que os alunos cheguem ao final do curso
Metodologicamente, o presente estudo
tendo desenvolvido as competências previstas está embasado no livro de Lakatos e Marco[...] (GONÇALVES, 2003, p. 33).
ni (1999) “Metodologia do trabalho científico:
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfiNeste sentido, surge a importância do ca, projeto e relatório, publicações e trabalhos
planejamento participativo no contexto escolar: científicos. Para que os objetivos deste traba“O planejamento participativo é uma forma de lho fossem atingidos, o seu desenvolvimento
planejar que envolve todos os atores da ação foi realizado em etapas, a saber:
educativa nas decisões sobre aonde se quer
chegar e de que maneira chegar. E, se na sala
O trabalho consistiu na realização de
de aula, o aluno tem a possibilidade de parti- uma pesquisa bibliográfica, cujos autores e
cipar das decisões, o resultado, sem dúvida, é textos encontram-se elencados ao final deste
outro” (GONÇALVES, 2003, p. 34).
artigo.
Todos os atores sociais que compõe a
a) Buscou informações necessárias para
estrutura educacional devem estar envolvidos que fosse possível desenvolver um trabalho
no processo de planejamento participativo, científico;
destacando-se que toda a postura e engajab) Obteve dados para fazer uma revisão
mento deve ser pautados nos interesses do bibliográfica;
grupo.
c) Levantou pontos importantes sobre esta
nova forma de trabalho, para correlacionar os
Ainda, para Oliveira (2010), um plane- resultados obtidos com a pesquisa que foi
jamento participativo essencialmente deve es- realizada;
tar embasado nas diretrizes democráticas, cuja
d) Definiu o método de pesquisa que foi
característica deve estar centrada na participa- utilizada na busca, de subsídios que suportam
ção assídua de todos os membros da comuni- ou rejeitam as hipóteses deste trabalho.
dade escolar nos processos relevantes e deci66
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande e maior desafio é transformar o espaço escolar numa vivência real da democracia, pois deve atender e todos os envolvidos - diretores, professores, alunos, pais e comunidade na implementação da gestão democrática, visto que para tal gestão ocorrer, todo o processo
de mudança deve ocorrer de forma participativa e harmônica. Sabe-se, que as divergências iram
ocorrer, e nesse sentido, se faz necessário uma liderança ativa, onde o líder – gestor, junto com
sua equipe, consigam juntos mediar e resolver os conflitos que ao longo de todo o processo
irão surgir.
Os conflitos são partes importantes para a construção e transformação dessa nova forma de gerir. A luta por melhoria de vida e a busca de seus interesses, foram de suma importância para a construção de uma sociedade.
Para se ter uma gestão democrática se faz necessário uma reflexão que vai além da
escola, precisa estar definido os objetivos da escola para com os alunos enquanto não somente
alunos, mas enquanto cidadãos que queremos formar.
Portanto, o Gestor educacional deve ter amplo conhecimento e domínio, sobre os assuntos que ficarão a cargo de sua responsabilidade, para que ele apresente condições de
direcionar sua equipe: “No contexto educacional atual, o termo Gestão ganhou amplitude e
busca acompanhar a mudança de paradigma no encaminhamento das questões desta área. Em
linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente
e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O
conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante
um compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos”
(FERREIRA, 2000, p. 26).
Assim, a gestão democrática requer mudanças, ela busca o diálogo, parcerias, redistribuição de responsabilidades, onde o compromisso não é só o aluno, mas com toda a comunidade escolar envolvida. Acredita-se, portanto que, com bases nos estudos feitos, que a gestão
democrática atua de maneira positiva da qualidade de ensino, pois o aluno se sente inserido no
planejamento e ações da escola, dessa forma, surge significado para ele, logo, os resultados a
serem alcançados, mesmo que de maneira longa, são atingidos.
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GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e
participação sociopolítica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Maria Helena Barreto. Planejamento e avaliação: subsídios para a ação docente.
Rio de Janeiro: SENAC, 2003.
KOETZ, Luciane Soutello. Fundamentos de administração. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2009.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão
da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa,
2003.
LÜCK, Heloísa. A escola participativa: o trabalho
do gestor escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.

BORBA, Francisco. Dicionário UNESP do português contemporâneo. São Paulo: UNESP,
2004.

______. Administração, supervisão e orientação
educacional. Rio de Janeiro: Vozes, 18 ed. 2001.

DAVIS, Claudia, et alli. In: VIEIRA, Sofia Lerche
(Org.). Gestão da escola: desafios a enfrentar.
Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

______. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores. In:
Em Aberto, Brasília, v. 17, n 72, fevereiro-junho
2000.

FARIAS, Elaine Durk, Considerações sobre
avaliação participante. In: Revista do Professor.
nº 27, jul/set. Porto Alegre,1991, p. 36:39.
FERREIRA, N. (org.). Gestão democrática da
educação: atuais tendências, novos desafios.
2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
FONSECA, Dirce Mendes. Administração educacional: um compromisso democrático. Campinas: Papirus, 1994.
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 8. ed. São
Paulo: Cortez, 2002. (Coleção Questões da
Nossa Época: v.24).

MARTINS, José do Prado. Administração escolar: uma abordagem crítica do processo administrativo em educação. 2. ed. São Paulo: Atlas,
1999.
OLIVEIRA, Emanuelle. Planejamento escolar participativo e estratégico. 22/02/2010. Disponível
em http://www.infoescola.com/pedagogia/planejamento-escolar-participativo-e-estrategico/.
Acesso em 20 de fevereiro de 2.020.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Plano de Ensino-aprendizagem e Projeto
Educativo. São Paulo: Libertad, 1995.

GADOTTI, Moacir. Só a escola autônoma pode
melhorar o ensino. In: Nova Escola. nº 53,
nov/1991. São Paulo, 1991, p. 22- 25.

68

Revista Revista
Educar FCE
- 33 ªFCE
Edição
Educar
- 33- Agosto/2020
ª Edição - Agosto/2020

ALINE DE SOUZA MEDEIROS

Graduada em Pedagogia pela Universidade
Camilo Castelo Branco (2011); Especialista em Docência
no Ensino Superior pela Universidade Cidade de São Paulo
(2013) e Especialista em Educação Especial com Ênfase
em Deficiência Intelectual pela Faculdade de Educação
Paulistana (2019); Orientadora Pedagógica na Secretaria
Municipal de Educação de São Bernardo do Campo.

69

ª Edição
- Agosto/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 33 -ª 33
Edição
- Agosto/2020

EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONCEPÇÕES E
ASPECTOS DIDÁTICOS

RESUMO: Este artigo tem o intuito de reflexão sobre a Educação Especial no âmbito social e
educacional. Foi utilizado o método qualitativo de caráter bibliográfico, examinando-se através do estudo dos autores que foi e ainda continua sendo segregado da sociedade, mas esta
situação precisa mudar principalmente no que concerne a educação, a propensão internacional designa para a inserção de crianças deficientes em escolas normais gradativamente.
Para que isto aconteça, os educadores necessitam de contribuir para que o aluno deficiente
possa ter garantido o seu direito à educação e assim se integrar socialmente. Ressaltando
que a população, de modo geral, precisa ter a consciência e o respeito, pois o mesmo é parte
integrante de nossa sociedade, sendo capaz de se relacionar com outras pessoas, tendo a
capacidade de realizar atividades que estejam ao seu alcance. Podendo assim frequentar uma
escola como qualquer outra criança.

Palavras-chave: Deficiência; Educação Inclusiva; Formação.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho busca, dentro de um ponto de vista investigativo, responder a
uma necessidade que se tem e se faz sentir no campo da Educação Especial,
por meio da pesquisa bibliográfica com estudo descritivo e exploratório, onde
serão abordados os seguintes temas: educação especial, especificidades educacionais do aluno
com deficiências, atuação profissional, as metodologias e os recursos específicos para o ensino.
A educação especial precisa ser analisada para que todos se conscientizem das necessidades sociais e educacionais que existiram e que ainda existem até hoje, por isso se procura pesquisar, para compreender como se deu o processo histórico e evolutivo das crianças
portadoras de necessidades especiais em nossa sociedade e como se encontram as mesmas
atualmente.
Partindo desta perspectiva, procura-se saber como ocorreu um processo de inclusão
dessas crianças portadoras de necessidades especiais na rede regular de ensino e que medidas devem ser tomadas para sua concretização. Sabe-se que cada criança apresenta especificidades diferentes, pois cada ser humano é único, especialmente aqueles que possuem algumas
limitações que dificultam a sua relação com o outro.
O estudo também tem como objetivos, propiciar ao leitor uma visão ampla acerca da
educação especial para isso será feito uma pesquisa teórica que irá dar suporte para responder
aos questionamentos que serão abordados sobre o tema em questão, com a finalidade de propor sugestões que venham ajudar a integrar as crianças portadoras de necessidades especiais
em nossa sociedade e na rede regular de ensino.
Portanto é de fundamental importância ressaltar que a educação é uma das formas de
participação popular que permite ao indivíduo portador de necessidade especial a integração
com o contexto ao qual faz parte, ou seja, é possibilitar-lhe o crescimento. Salientando que, é
necessário e urgente fazer com que a integração evolua do discurso para ação.
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ENTENDENDO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
O contexto histórico da definição de deficiência conduz a evolução da conquista dos
direitos humanos, introduzida na filosofia humanista. Ao expressar a evolução dessa ideia,
faz-se necessário explicitar momentos marcantes de origem teológica, econômica, política ou
jurídica. Segundo Pessoti (1993), não há muita
base documental sobre as atividades concernentes à deficiência na Antiguidade clássica.
Mesmo na Idade Média, a documentação é exígua, propiciando hipóteses sobre extremismos
prováveis.

[...] como para a mulher e o escravo o cristianismo modifica o status do deficiente que, desde os primeiros séculos da propagação do cristianismo na Europa, passa
de coisa a pessoa. Mas a igualdade de status moral ou
teológico não corresponderá até a época do iluminismo, a uma igualdade civil, de direitos. Dotado de alma e
beneficiado pela redenção de cristo, o deficiente passa
a ser acolhido caritativamente em conventos e igrejas,
onde ganha sobrevivência, possivelmente em troca de
pequenos serviços à instituição ou à pessoa “benemérita” que o obriga (PESSOTTI, 1994, p.4-5).

No século XIII surge na Bélgica uma
colônia agrícola considerada a primeira instituição para abrigar pessoas portadoras de necessidades especiais ou de alguma anomalia. No
século seguinte, com Eduardo II da Inglaterra,
cria-se um guia para proteger as propriedades
dos “idiotas”. Eram expostos de seus bens, em
O autor relata que em Esparta, crianças troca do atendimento às suas necessidades.
portadoras de necessidades especiais eram A caridade estava diretamente relacionada às
consideradas sub-humanas, legitimando seu posses dos denominados “idiotas’’.
aniquilamento ou abandono. As características
das crianças portadoras de necessidades es- Na Inglaterra, como no resto da Europa, o deficiente
mental manterá o status de ser humano, criatura de
peciais não eram compatíveis aos ideais atléti- Deus para efeito de sobrevivência e manutenção da
cos e clássicos que serviam de sustentáculo a saúde, mas adquirirá significados teológicos e religioorganização sociocultural de Esparta e Grécia sos paradoxais. Será, assim ‘’I’’enfant du bom Dieu;
os Romanos, mais tolerantes costumavam exi- mas portador de misteriosos desígnio da divindade.
bi-los em festividades. Afirma, ainda, que ao Atitudes contraditórias se desenvolvem diante do deficiente mental: é ele um eleito de Deus ou uma espécie
difundir o cristianismo na Europa, as pessoas de expiação das culpas alheias, ou um aplacador da
portadoras de necessidades especiais foram cólera divina a receber em lugar da aldeia a vingança
excluídas no desígnio civil e teológico. Com celeste, como um pára raios? Se idiota, está livre do peesta ocorrência essas pessoas ganham alma cado? Qual a culpa pela deficiência e a quem atribuí-lo
(PESSOTI, 1984, p.4-5).
e, como tal, não podem ser excluídas sem se
envolver contra planos da divindade.
O portador de necessidades especiais
é reconhecido pelo cristianismo, possuidor de
Acredita-se que da exteriorização ou
alma, é livre da exposição, mas merece o casabandono à debilidade esquivarem na épotigo pelo “pecado” por ser diferente. É condeca os portadores de necessidades especiais
nado a castigos físicos. Era julgado como posmenos acentuados. Isso remete à consciência
sesso de espíritos demoníacos remediava-se
da negação da autonomia da pessoa portadoo exorcismo com torturas para expulsá-los. A
ra de alguma anomalia, preservada ainda na
caridade e o castigo foram a grande marca da
atualidade, na negação do direito de exercer a
Idade Média. Durante a inquisição, nos séculos
própria sexualidade, de profissionalizar-se, enXIV, XV, XVI, muitos foram mortos, queimados,
tre outros:
castigados, acusados de heresias.
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Em meados do século XVII, os médicos
Paracelso e Cardano, justificam a concepção de
que os portadores de deficiência mental possuem
um problema médico, uma adversidade hereditária ou congênita. Persistindo a descredibilidade
em relação a sua educação. O papel que até então era do sacerdote passa a ser do médico e surge a crença na cura da deficiência, considerada
patológica.
No século XVII, coordenações religiosas começam ofertar assistência. Em Londres,
Thomas Willis, em 1664, faz pela primeira vez a
descrição da anatomia do cérebro humano, explicitando que a idiotia e outras deficiências seriam
originadas de alterações na estrutura cerebral. Os
argumentos científicos trazem mudança na visão
fanática religiosa.

No século XX em sua primeira metade,
o conceito de deficiência incluía as características do Inatismo, atribuindo as causas orgânicas presentes no início do desenvolvimento e
dificilmente passíveis de modificação. Segundo
Marchesi apud Martin (1995), esta visão trouxe
consequências como a necessidade de uma
detecção precisa de distúrbio e conscientização de atenção educacional especial, distinta
da organização regular. As escolas especiais
surgem na história do atendimento à pessoa
portadora de deficiência mental como entidades fortes, com espaço nos discursos oficiais,
confundindo-se com o próprio atendimento público perante a população devido à gratuidade
de alguns serviços.

Segundo Zenti (2000), no final da Idade
Média, Victor de Aveyron introduziu um estudo sistemático para reabilitação de uma criança subnormal. Este é um momento marcante, inclusive na
França, prógono na instalação da escola pública,
gratuita e laica, excluindo a pedagogia tradicional
da escola feudalista, da escola medieval, começando-se a pensar a formação das novas gerações já inspiradas no discurso de igualdade e fraternidade ou no discurso neoliberal. Realizando o
papel social de escola e consolidando o projeto
de sociedade capitalista. As atitudes são norteadas não mais pelos dogmas religiosos, mas sim
por explicações de base material ou científica.

Por volta dos anos 40 a 50 deste, iniciaram-se os questionamentos a gênese congênita da deficiência, fortalecendo-se as posições ambientais e de condutas, dominantes no
campo da psicologia paralelamente, as escolas especiais continuaram se expandindo, com
o objetivo de uma atenção educacional mais
individualizada. No entanto, essa conduta de
diagnóstico, rotulação e inserção da criança
com necessidades educacionais nas instituições especializadas contribuiu para excluir e
segregar as mesmas.

Ao delinear o percurso histórico na maneira como a sociedade encarou e manejou a questão da deficiência, Amaral (1994, p.14), afirma que
o assistencialismo e a visão caritativa ainda estão
presentes nas instituições chamadas especiais,
que a princípio constituíram-se como clínicas, denominaram os educandos de clientes e acomodaram-se às deficiências destes. Fontes Apud Landi,
afirmam que:

A partir dos anos 60, em diversos países, introduziram a construção de um valioso
movimento favorável à integração educacional
dos alunos com necessidades especiais, com
o objetivo de reivindicar caráter educacional
adequado para todos dentro da escola regular
e compungir professores, pais e autoridades civis e educacionais, baseados em princípios de
justiça e igualdade. De acordo com Fonseca:

[...] com a chegada da modernidade e de sua desenfreada busca pelo padrão de beleza e de perfeição humana, por meio da mídia, as pessoas com necessidades
especiais foram levadas a se defrontar, talvez com o
momento mais tortuoso se suas vidas: a segregação
social. Os próprios termos excepcionais, ou pessoas
portadoras de necessidades especiais, ou ainda pessoas portadoras de deficiência trazem em si um fardo
negativo, que os deficientes são obrigados a carregar
(FONTES apud LANDIM 1997, p.41-46).

[...] nos nossos dias, o direito de ser diferente é também
visto como um direito humano, que passa naturalmente
pela análise crítica dos critérios sociais que impõe a reprodução e preservação de uma sociedade (e de uma
escola) baseada na lógica da homogeneidade e em
normas de rentabilidade e eficácia, que tendem facilmente a marginalizar e a segregar quem não acompanha as exigências e os ritmos sofisticados (FONSECA,
1995, p.44)
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NORMAS E LEGISLAÇÕES
A legislação brasileira incorporou em
suas leis, vários artigos que expressam a garantia de direitos às pessoas com necessidades especiais, impulsionando mecanismos de
ação e regulamentação de acesso ao espaço
social e educacional. Entretanto, ocorre a necessidade de efetivar estratégias para que esses direitos se efetivem na realidade, oferecendo mecanismos viabilizadores de um trabalho
que atenda, especificamente, essas necessidades.

vas especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” (art. nº4º, inc. III). Esse mesmo
dispositivo legal prevê serviços de apoio especializado e abre possibilidades ao atendimento
em classes, escolas ou serviços especializados, quando não houver possibilidade de integração na classe comum.
É necessário enfatizar que essa Lei
progride no sentido de destacar a Educação
Especial como modalidade de ensino, concedendo um capítulo específico para suas determinações. Implementar a prática dessas leis
requer a participação comunitária, tendo como
objetivo as mudanças de paradigmas do professor, a um novo processo de formação desse profissional que atuará com essa clientela,
a novas propostas de gestão educacional, à
suspensão de barreiras arquitetônicas, além
de visar à criação de suporte técnico especializado para atender as especificidades desses
educandos.

Da legislação que normatiza a garantia de acesso aos ambientes educativos para
os deficientes serão descritas e analisadas algumas regulamentações, que tornaram possível rever a inclusão dessa demanda. As Leis
4.024/61 e 5672/71 trouxeram, ao âmbito
educacional desse período, poucas contribuições: apenas reforçaram que os deficientes deveriam ser atendidos na rede regular de ensino
Destarte, em 1990, com o apoio de die, quando necessário, deveriam receber trataversas parcerias e profissionais de várias áremento especializado.
as, nasceu o Estatuto da Criança e do AdolesÉ importante frisar que esse atendi- cente, com a Lei nº 8.069, denominando como
mento especializado era realizado em turmas missão à proteção dos direitos da criança e do
especiais, dentro das próprias instituições, e adolescente, seguindo, em relação aos portaque as crianças que formavam essas classes dores de deficiência dessa faixa etária, a mesrecebiam o diagnóstico feito pela professora, ma linha da Constituição Federal. Descentralisem critérios autênticos de avaliação. A partir zando seu trabalho de forma a assegurar tais
dessa forma classificatória de fracasso escolar, direitos, esses conselhos são organizados em
muitas crianças foram rotuladas e caracteriza- diversos níveis federal, estadual e municipal - e
das como desviantes das normas preestabele- contam com a participação popular na fiscalização e controle de possíveis casos de desrescidas no contexto educacional.
peito a suas determinações legais.
Em 1988, com a publicação da nova
A inclusão constata um préstimo consConstituição Federal, foi instituído que a educação é direito social de todo cidadão brasileiro. titucional que, em si, deve realizar a aceitação
O artigo 208 prediz ser incumbência do Estado da diferença humana e respeito a diversidade
“o atendimento educacional especializado aos cultural e social. Não deve a inclusão, apenas,
deficientes, preferencialmente na rede regular continuar propagando boas intenções, pois,
de ensino”. Essa lei aparece revista, posterior- em muitos casos, vem incutida de atitudes de
mente, na Lei nº 9.394/96, que reafirma que caridade, indignação e piedade.
o dever do estado é promover “o atendimento
educacional especializado gratuito aos educandos portadores de necessidades educati74
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AS DEFICIÊNCIAS E A ESCOLA: TIPOS
DE DEFICIÊNCIAS
O termo pessoa deficiente foi definido
em dezembro de 1975, pela Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes, na Assembleia – Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que diz tratar-se de qualquer pessoa que, em decorrência de uma deficiência,
congênita ou não, em suas capacidades físicas
ou mentais, estivesse impossibilitada de cumprir sem ajuda, total ou parcial, as exigências
de uma vida individual e social normal.

social com problemas de acessos e utilização
dos ambientes construídos. Essa denominação
inclui pessoas com deficiência, crianças, idosos, pessoas carregando pacotes, empurrando carrinhos de bebê, carrinhos de compra e
aquelas que estão com alguma lesão temporária.

A classificação das deficiências e a
sua compreensão são essenciais para conhecimento das reais necessidades espaciais dos
indivíduos, com a finalidade de eliminar situações que ocasionam incapacidade e exclusão.
As deficiências estão classificadas em deficiDeficiência é uma limitação expressiva ências sensoriais, cognitivas, físico-motoras e
de natureza física, sensorial ou mental e não deficiências múltiplas.
pode se confundir com incapacidade, que vem
Deficiência Sensorial: referem-se às
a ser uma consequência da deficiência, quando um indivíduo sente dificuldade para realizar deficiências em que há perdas significativas
algo, como se locomover, enxergar, ouvir entre nas capacidades dos sistemas de percepção.
outras; naturalmente não pode implicar a inép- “Para Gibson (1966), estes sistemas são classificados em: sistema básico de orientação,
cia para outras atividades.
háptico, visual auditivo e palato olfativo. As alteDe acordo com a diversidade da ado- rações nestes sistemas geram dificuldades no
ção de uma linguagem comum entre os pro- indivíduo em perceber as informações do meio
fissionais, a Organização Mundial da Saúde ambiente, ou de outras pessoas, em utilizar o
– OMS – publicou em 1980 a identificação espaço e objetos, dificultando sua participação
Classificação Internacional de Deficiências, In- em diversas atividades”.
capacidade e Limitações, regida por um manuDeficiências no Sistema de Orientação:
al de consequências das doenças, com caráter
provocam variações ou ausência da habilidade
patológico. Segundo LOPES, os termos são:
de constância do indivíduo, afetando a manutenção da postura ereta, a percepção do moviEsta identificação definia os termos: deficiência, incapa- mento próprio de aceleração e a identificação
cidade e desvantagem. A “deficiência” era uma perda dos referenciais espaciais corpóreos e ambientotal ou anomalia de uma estrutura ou função fisiológica tais.
ou anatômica, que diz respeito às funções e estrutura
a nível orgânico. A “incapacidade” era toda restrição
ou ausência da capacidade de realizar uma atividade
dentro da margem considerada normal ao ser humano.
Por sua vez, a “desvantagem” era caracterizada pelo
nível social das consequências de uma deficiência ou
incapacidade, que impede o desempenho de atividades consideradas normais (LOPES, 2006, p. 34).

Deficiências no Sistema Háptico: provocam alterações na aquisição de informações
que possibilitam sentir a localização e movimento de qualquer parte do corpo, e distinção
de textura, formas, tremores, tensão, peso, temperatura, volumes, sensações de dor, prazer,
Há alguns anos, foram detectadas pes- etc. Estas sensações são percebidas não apesoas que sofrem problemas com o ambiente nas pelo tato, como também, por meio de sennão eram somente aquelas que tinham defici- sores em vários órgãos e estruturas corpóreas.
ência. Foi criada, então, a expressão pessoas
com mobilidade reduzida para definir o grupo
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Deficiência no sistema visual: provocam limitações na capacidade de enxergar.
Compreende desde problemas de cegueira
até os de visão parcial, sendo estes os mais
comuns. Conforme o Decreto 5.296/04, no
caso de cegueira a acuidade visual é igual ou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica. Isto significa que o indivíduo
cego possui somente alguma percepção da luz
ou nenhuma visão. Com relação à visão parcial, esta pode ser provenientes de diferentes
patologias no sistema visual, afetando a visão
de formas distintas, como: a perda da nitidez,
manchas no campo visual, ofuscamento, etc.

Deficiências Físico-Motoras: alteram a
capacidade de motricidade do indivíduo, acarretando dificuldades ou bloqueios para realização de movimentos. Além da ausência, máformação, lesões, ou paralisia dos membros
inferiores e superiores, outras causas alteraram
os movimentos do indivíduo, tais como a presença de dor, o excesso da contração, a falta
de tonicidade muscular, problemas neurológicos, entre outros.
Deficiências Múltiplas: a associação de
mais um tipo de deficiência. Elas são mais encontradas na população idosa, devido à presença de patologias, como a perda parcial da
visão, doenças no sistema nervoso, doenças
articulares, etc. Porém, podem ocorrer em consequência de diversas causas, como a paralisia
cerebral, que além das deficiências físico-motoras, gera dificuldades na fala; a surdo cegueira
quando o indivíduo possui deficiências tanto
auditivas quanto visuais, entre outras.

Deficiência no sistema auditivo: conforme o Decreto 5.296/04, são aquelas que
constituem a perda bilateral, parcial ou total de
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz,
2.000Hz e 3.000Hz. Na perda total da capacidade de perceber estímulos sonoros, o indivíduo não ouve a fala humana, e com isso não
adquire, naturalmente, o código da linguagem
A PRÁTICA EDUCATIVA
oral. Na audição reduzida, o indivíduo possui
dificuldades, porém, não está impossibilitado
A Educação Especial, dentro do âmbide compreender a fala humana, localizar a ori- to da Educação brasileira, geralmente, significa
gem e natureza de eventos sonoros e se ex- concebê-la como uma modalidade de ensino
pressa oralmente.
que transcorre todos os níveis da educação e
ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental
Deficiências nos sistema palato-olfati- e Médio e Educação Superior. Também pode
vo: através de células localizadas na boca e ter sua concepção como um campo intrínseno nariz traz comprometimento na capacidade co de ensino que necessita de instrumentos,
do indivíduo na distinção e compreensão das aparelhos, equipamentos e recursos pedagógicomposições químicas dos objetos, a partir da cos especiais para efetivação do processo de
ingestão e inalação, bem como identificar o ensino e de aprendizagem, oferecendo, dessa
ambiente a partir da presença de odores. De- maneira, o suporte necessário para que cada
ficiências Cognitivas: concerne às dificuldades aluno consiga acessar o currículo escolar copara a compreensão e tratamentos das ativida- mum, ou seja, se beneficiar dos conhecimendes mentais, afetando processos de cognição, tos dados em sala de aula e possa, a partir do
como também a comunicação linguística e in- desenvolvimento de suas capacidades cognititerpessoal. As deficiências cognitivas podem vas, se apropriar desses conhecimentos.
comprometer as habilidades de concentração,
memória e raciocínio.
Estes registros estão assegurados na
legislação educacional hodierna, na Resolução
CNE/CNB 2/2001, como pode se perceber no
excerto:
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[...] por Educação Especial, modalidade da educação
escolar, entende-se um processo educacional definido
em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns, de modo a garantir a educação
escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (Art. 3º. grifos originais).

Já as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (MEC/SEESP, 2001) preconizam as orientações para a
atuação pedagógica do professor especialista,
entendendo que:
[...] o professor da educação especial utiliza métodos,
técnicas, procedimentos didáticos e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos, conforme série/ciclo/etapa da educação básica, para que o aluno tenha
acesso ao currículo da base nacional comum (MEC/
SEESP, 2001, p. 53).

Analisando as considerações legais
supracitadas, percebe-se a preocupação em
oferecer um ensino especializado que promova
ações educacionais rigorosas que favoreçam
ao seu alunado o acesso aos conteúdos curriculares, sendo essencial a oferta de estratégias
e recursos didático-pedagógicos diferenciados
para atender as necessidades específicas de
cada um, facilitando este processo.
Entretanto, é comum na Educação
Especial, em razão da especificidade do seu
alunado, verificar que a utilização indistinta de
estratégias e recursos pedagógicos se aplicar
a preocupação de um ensino que assegure
os objetivos e os conteúdos educacionais propostos no plano de ensino. Nesse contexto, as
ferramentas, recursos, e estratégias assumem
maior importância no processo de aprendizado, como se fossem responsáveis pelo sucesso acadêmico do aluno.

A Educação Especial não se resume no
exercício de um conjunto de harmonização de
estratégias e recursos pedagógicos para acolher uma determinada necessidade de seus
educandos. Para além dos questionamentos
citados, são encontradas pesquisas (ZANOTTO, 2002; PADILHA, 1997 E 2001; OLIVEIRA,
2002; DECHICHI, 2001) que discorrem sobre
a existência de práticas educativas que estão
em desacordo com o proposto pelas diretrizes
da Educação Especial, pois oferecem um ensino segregado que está longe de possibilitar
aos seus alunos o acesso ao currículo nacional
comum. Tal atuação acaba se distanciando de
uma prática pedagógica empenhada na promoção do desenvolvimento das potencialidades
do aluno, pois, muitas vezes, reforça as suas
dificuldades acadêmicas, quando propõem um
ensino repetitivo e pouco preocupado em possibilitar a aprendizagem do saber historicamente construído.
Padilha (2001), quando se refere a respeito do papel da Educação Especial indica
que ela necessita estabelecer algumas definições que são primordiais para compreensão
da maneira de sua atividade, entre elas:
[...] a concepção de sujeito, de mundo, também sobre a
sociedade, sobre deficiência e eficiência, concepção de
desenvolvimento e aprendizagem, para poder conhecer
mais e melhor sobre as características das crianças e
jovens que nela estão e dela esperam um papel crucial
no desenvolvimento cognitivo (Padilha, 2001, p. 108).

Enfim, para que se efetive a proposta
da Educação Especial, no cenário educacional,
é preciso que os fundamentos educacionais
estejam, necessariamente, direcionados para
finalidade de viabilizar o crescimento do ser
humano, o que só irá ocorrer, se deixarmos de
intentar, antecipadamente, sobre qualquer possibilidade de desenvolvimento de cada aluno
(MAZZOTTA, 1987).
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O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

em uma visão desfocado da realidade do indivíduo. Nega-se a esses profissionais o privilégio e o desafio de conviver com a diferença e
se percebe que a integração é uma realidade
da prática cotidiana, pelo menos no discurso
de teóricos e especialistas no assunto. Afirma
FONSECA que: “[...] a educação especial não
pode continuar a ser refúgio dos professores
menos qualificados, a única alternativa profissional, por estar mais perto de casa, ou uma
opção por motivo de caridade e compaixão”
(FONSECA, 1987, p.33).

A educação é a área de formação, discussão, interpretação redimensionamento, redefinição do ser humano, sociedade, mundo,
trabalho, valores, aspirações e expectativas,
dentre tantos outros aspectos que agilizam a
atuação dos sujeitos contextuais. E neste cenário é exigido do trabalho da educação a
formação profissional com base científica e
tecnológica. A ele também é imprescindível
a capacidade nos fundamentos para superar
O profissional que trabalha com eduquestões como amadorismo superficialismo,
espontaneísmo, mediocridade e principalmen- cação especial deve ser, primeiramente, bom
professor, qualificado, possuidor de um saber
te limites.
reconhecido socialmente, e competente. Além
Então não se pode pensar na formação disso, precisa ser um profissional voltado de
do professor de educação especial de manei- uma consciência lúcida de sua realidade hisra isolada. Ao contrário, é preciso considerá-la tórica e dos problemas dela emergentes. Socomo parte integrante da formação dos profis- mente dessa maneira poderá contribuir para a
sionais da educação em geral. Quando se pen- diminuição da segregação e da exclusão dos
sa na formação do educador deve-se também diferentes pela sociedade capitalista moderna.
pensar em uma escola que dê a todos uma Dessa forma Mazzotta, diz que: “O programa
mesma formação básica, uma vez que nesse de professores deve incluir amplo fundo de
momento o que se quer formar, em primeiro educação profissional comum e especializado.
lugar, é o professor qualificado, o profissional Além disso, devem ser-lhes proporcionadas expreparado para lidar com o aluno, seja ele periências práticas, integradas com a teoria”
(MAZZOTTA 1993, p.43).
“normal” ou “deficiente”.

Dentro dessa perspectiva, a educação
especial passa a ser estudada, não apenas por
que se interessam ou trabalham com crianças
portadoras de necessidades especiais, mas
por todos os professores da rede regular de
ensino, que precisam estar preparados para receber o deficiente visual, físico e outros, agora
integrados à escola e à sociedade. A formação de professores caracteriza-se como ação
fundamental, para que a integração ocorra de
fato, mudando assim a realidade da educação
especial no país, exterminando preconceitos e
ampliando horizontes. Sendo assim, o procesNesse sentido, a formação diferenciada so de educação e formação de um profissional
para professores de uns e de outros somente não deve se encerrar nos limites de um curso
vem reforçar o modelo capitalista de produção de graduação, na universidade.
baseado na eficiência, na seleção dos melhores e na exclusão social de muitos e fundado
Mas não é tão simples assim, a história revela de fato como ocorreu e como ocorre
a falta de interesse por essa questão, pois a
nossa sociedade é historicamente cativa das
tradições culturais e de práticas sociais discriminatórias, a educação especial não tem se
constituído em geral como parte do conteúdo
curricular da formação básica, comum, do educador; quase sempre é vista como uma formação especial reservada àqueles que desejam
trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do presente trabalho possibilita um melhor entendimento sobre a inclusão
do portador de necessidades especiais no âmbito social e educacional, tendo a oportunidade
de articular posicionamento teórico que deram suporte para o estudo do mesmo. Sabe-se que
a educação é um direito garantido à todos, independentemente do credo, raça ou deficiência,
assegurada pela LDB lei 9394/96 em seu art. 2º, afirma que:
A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdades e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educador, o seu
preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho (LDB lei 9394/96).

De acordo com que foi explicitado, a incumbência da escola é proporcionar por meio de
uma prática pedagógica plausível, a inserção de todos aqueles que buscam por uma possibilidade de aprendizagem, inclusive os portadores de necessidades especiais. Entretanto, não é o
que ocorre, haja vista a grande dificuldade encontrada por essas pessoas, ao tentarem ingressar
no convívio escolar. Sendo que essas dificuldades são geradas pela discriminação e falta de
informação da sociedade em relação ao portador de necessidades especiais.
Visto que a inclusão se alia com a educação para todos e com um ensino especializado
para o aluno, mas não se consegue efetivar uma opção de inserção sem enfrentar um desafio
ainda maior, o que pesa sobre o fator humano. Os recursos físicos e os meios materiais para a
concretização de um processo escolar de qualidade implicam na prioridade ao desenvolvimento
de novas atitudes e formas de interação na escola, exigindo mudanças no relacionamento pessoal e social na maneira de se efetivar os processos de ensino aprendizagem.
É preciso que haja uma relação para que se amenize as dificuldades e se encontre os
caminhos favoráveis ao pleno desenvolvimento do educando, tornando-se um ser ativo e participativo em sua sociedade. De maneira geral, observa-se que ainda é forte o fator “discriminação”
em nossa sociedade, principalmente no que se refere ao portador de necessidade especial.
A avaliação em relação à inclusão do portador de necessidade especial na rede regular
de ensino é positiva, embora haja ainda um longo trajeto a percorrer. Há várias metas ainda a
serem executadas, a principalmente é conseguir que todos os cursos de formação profissional
deem aos professores condições de atuar adequadamente com a diversidade humana, sem
preconceitos, propiciando uma verdadeira sociedade inclusiva.
Precisamos enquanto sociedade, possibilitar aos portadores de
necessidade especiais uma vida digna, onde estes possam exercer o
direito à cidadania como qualquer cidadão, sem que se sintam excluídos e discriminados. Sendo que o início dessa conscientização deve
atender a todos aqueles que a procuram, estando sempre aberto ao
diálogo, tendo como principal objetivo o aluno, independentemente
de suas características.
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FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo o entendimento do significado e da importância da formação continuada docente para o exercício da prática pedagógica. A Formação
Continuada de professores tem sido eixo norteador de muitos estudos e demanda análises
constantes sobre sua configuração. Em consideração às diversas mudanças nos sistemas cultural, social, econômico e político, essa demanda se apresenta tanto como condição para
assistir o desenvolvimento do conhecimento, como para gerir as ações docentes em busca de
adequar-se às novas demandas educacionais. No presente artigo, realiza-se um breve estudo
sobre a concepção de formação continuada, não na perspectiva de encerrar o tema em questão, mas de agregar e apresentar alguns dos materiais já disponibilizados.

Palavras-chave: Formação; Professor; Formação Continuada; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização consiste em uma tarefa pedagógica profunda. Como exemplo dessa afirmação pode-se citar António Nóvoa (1995, p. 78), que assegura que “mais
do que os vários outros tipos de professores, os alfabetizadores precisam de
uma formação especial, mais sólida e sofisticada, dada a importância e a complexidade de seu
trabalho”.
Por diversas vezes os futuros professores indicam a complexidade dessa tarefa quando
revelam o medo que sentem ao pensar em como ensinar as crianças do 1º ano a ler e escrever.
Nesse contexto, percebe-se que as memórias pessoais destes (TARDIF, 2002) enquanto aprendizes não são suficientes para auxiliá-los a compreender a realização desta tarefa pedagógica.
Fundamentei-me nas ideias de Lee S. Shulman (1986) acerca do conhecimento do professor para evidenciar o entendimento das razões da dificuldade imposta pelo processo de
alfabetização aos professores em formação. O autor constatou, na pluralidade do conhecimento
do professor, o primórdio da sua especialização, mas também a complexidade do seu trabalho
prático. Podemos pressupor que os cursos de formação continuada deveriam ser elaborados
e desenvolvidos a partir das variantes e dos intervenientes que se fazem presentes durante o
processo de formação, com vistas a atender, por um lado, as necessidades e expectativas concretas dos professores.
A partir dessas considerações, foi apontado o problema que direcionou esta pesquisa:
qual a importância da formação continuada do professor alfabetizador? Qual o papel dessa formação na prática pedagógica do professor (interrogação) Assim podemos discutir a formação
continuada do professor alfabetizador, como fundamento importante para sua prática em sala
de aula.
Os estudos foram embasados em pesquisas bibliográficas, abordando o tema: Formação do professor alfabetizador – A importância da formação continuada. Sendo realizados a
partir de pesquisas em livros, artigos científicos já publicados, em revistas que tratem sobre o
assunto. Trata-se de uma pesquisa teórica, isto é, baseada em materiais já publicados por outros
pesquisadores.
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DEFINIÇÃO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
Conforme Silva et al (2005, p. 5) apud
SEEF (1999), a partir do pensamento de Freire,
a formação continuada é concebida como um
processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional do professor, onde a formação inicial e continuada é concebida de forma
inter articulada, em que a primeira corresponde
ao período de aprendizado nas instituições formadoras e a segunda diz respeito à aprendizagem dos professores que estejam no exercício
da profissão, mediante ações dentro e fora das
escolas, denominado pelo Ministério da Educação (MEC), de formação permanente.

que certa linha ideológica ou certa posição política ou certo interesse econômico o exijam. A
educação é permanente na razão, de um lado,
da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo
fato de, ao longo da história, ter incorporado à
sua natureza não apenas saber que vivia, mas
saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente
se fundam aí.

Conforme as definições apresentadas
pelos autores acima a formação continuada é
um processo na qual o professor se especializa/desenvolve novos conhecimentos aprimorando o que havia sido apresentado em sua graduação, possibilitando um melhor conhecimento
Segundo Silva et al (2005, p. 2) apud e especializando-se no ramo na qual houve a
Imbernón (2001, p.48-49) afirma que formação formação continuada (pós-graduação).
terá como base uma reflexão dos sujeitos soTratando ainda sobre a formação consbre sua prática docente, de modo a permitir que
tante
dos
professores, imprescindível para a
examinem suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., reali- atualização profissional e revisão da prática pezando um processo constante de auto avaliação dagógica, o Plano Nacional da Educação 2014que oriente seu trabalho. A orientação para esse 2024 (BRASIL, 2014), objetiva em sua meta 16
processo de reflexão exige uma proposta crítica “[...] garantir a todos (as) os (as) profissionais
da intervenção educativa, uma análise da práti- da educação básica formação continuada em
ca do ponto de vista dos pressupostos ideológi- sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistecos e comportamentais subjacentes.
mas de ensino”.
De acordo com Silva et al (2005, p. 02)
apud Schon (1992;2000), Alarcão (2003) e Gomez, os estudos realizados, foi possível sistematizar as operações que envolvem o modelo
reflexivo a partir de quatro conceitos e/ou movimentos básicos: o conhecimento na ação; a
reflexão na ação; a reflexão sobre a ação; e a
reflexão para a ação. Aqui se entende por ação
toda atividade profissional do professor.
Conforme Silva et al (2005, p. 4) apud
Freire (2002), a ideia de formação permanente
no pensamento de Freire é resultado do conceito da “condição de inacabamento do ser humano e consciência desse inacabamento”. Segundo Freire (2002), o homem é um ser inconcluso
e deve ser consciente de sua (in) conclusão,
através do movimento permanente de ser mais:
Segundo Silva et al (2005) apud Freire
(1997, p.20), a educação é permanente não por

Ainda que o sistema educacional brasileiro tenha realizado algumas políticas de formação para o professor alfabetizador, ainda há
uma lacuna entre a prática docente e a teoria,
entre os saberes docentes e a pesquisa universitária, constituindo assim, de acordo com
Lúcio (2013), a necessidade da implementação
(criação) de uma política pública de formação/
atualização do docente alfabetizador, que reflita
a complexidade do processo de alfabetização.
Uma política, que preza pelo diálogo entre os
verdadeiros atores e os autores do processo de
alfabetização, ou seja, crianças professores alfabetizadores, e que considere os fatores extra
e intraescolares que influem o processo e as
circunstâncias referente ao salário e à formação
inicial e continuada, à estrutura material das escolas, para mais da carreira própria desse profissional (LUCIO, 2013).

85

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

no Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, definindo que 60% dos recursos
desvinculados para o ensino fundamental devem ser aplicados na remuneração e capacitaTratar sobre a formação continuada de ção de professores.
professores, seu desenvolvimento profissional
Em complemento, no artigo 87, §3º, ine suas práticas é motivo de enorme preocupação. No Brasil nos últimos anos, as reformas ciso III, fica explícito o dever de cada município
educacionais têm demandado modificações de “realizar programas de capacitação para
na formação inicial e continuada dos profes- todos os professores em exercício, utilizando
sores, com o intuito de atender a esses novos também, para isto, os recursos da educação à
desafios impostos à educação. No que diz res- distância” (BRASIL, 1996).
peito à formação continuada, a legislação eduCom o mesmo intuito de assegurar a
cacional pode ser um importante referencial
formação docente continuada, a Resolução nº
para examinarmos tal preocupação.
03/97, do Conselho Nacional de Educação,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educa- definiu, no artigo 5º, que os sistemas de ensino
ção Nacional (BRASIL, 1996) exerceu muita “envidarão esforços para implementar prograinfluência no debate sobre a importância da mas de desenvolvimento profissional dos doformação continuada e aborda-a em vários de centes em exercício, incluída a formação em níseus artigos. Observemos o que trata o inciso vel superior em instituições credenciadas, bem
como, em programas de aperfeiçoamento em
I do Art. 61 da mencionada lei:
serviço”, (BRASIL, 1996).

MARCOS LEGAIS E AS POLÍTICAS
DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de
modo a
atender aos objetivos dos diferentes níveis
e modalidades de ensino e às características de cada
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço (BRASIL,
1996.).

No Plano Nacional de Educação (PNE),
Lei 13.005/14, (2014-2024), podemos observar a notoriedade que a formação continuada
recebe, a qual é mencionada no documento
como condição fundamental para o aumento
do padrão de escolaridade básica no Brasil
Em seu artigo 67, da LDBEN define (BRASIL, 2014b). Observemos as Metas 15
que os sistemas de ensino deverão fomentar a e 16 do PNE que dizem sobre a questão da
valorização dos profissionais da educação. Em formação inicial e continuada de professores:
seu inciso II, o artigo 67 cita o aperfeiçoamento
profissional continuado como uma obrigação Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no
dos poderes públicos, inclusive o licenciamen- prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacioto periódico remunerado para esse fim. Em nal de formação dos profissionais da educação de que
continuidade, o artigo 80, está posto que “o tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº
Poder Público incentivará o desenvolvimento e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que
a veiculação de programas de ensino a dis- todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior,
tância, em todos os níveis e modalidades de obtida em curso de licenciatura na área de conhecimenensino, e de educação continuada” (BRASIL, to em que atuam. 44
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta
1996).
É de suma importância citar também
que foi a Lei nº 9424, de 24 de dezembro de
1996 (BRASIL, 1996) que implementou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-

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, 2014b, p.73).

86

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

O processo de formação continuada
A formação inicial abarca três situaestá presente acentuadamente nas Metas 15 e ções: professores que ainda não têm formação
16 do PNE. Na meta 15 encontra-se organiza- superior (primeira licenciatura); professores já
do em 13 estratégias, buscando:
formados, mas que lecionam em área diferente daquela em que se formaram (segunda liGarantir, em regime de colaboração entre a União, os cenciatura); e bacharéis sem licenciatura, que
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo
precisam de estudos complementares que os
de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam preparem ao exercício do magistério (BRASIL,
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, 2014b).
de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos
os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam (BRASIL, 2014b, p.77.).

Na meta 16 são determinadas seis estratégias voltadas para:
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, 2014b, p. 79).

Nota-se que as Metas sugerem, através
das estratégias, diversas ações, estatuindo sobre os modelos de formação inicial e continuada, a reconhecença da carreira do magistério.
A estratégia 16.1 do PNE, por exemplo, prognostica a dimensão da demanda por formação
continuada em regime de cooperação (Federal, Estadual e Municipal), no entanto, nada é
dito sobre as formas e em quais condições se
dará a formação continuada (BRASIL, 2014b).
O Plano que consolida a Política Nacional de Formação de Professores foi criado pelo
Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009) e pressupõe um regime de colaboração entre União, estados e municípios, para
a criação de um plano estratégico de formação
inicial e continuada para os professores que
atuem nas escolas públicas. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), em valia desde abril de 2007, (BRASIL,
2014b).

Posto isso, nota-se que a formação
continuada de professores da educação básica é um assunto de grande preocupação, e
por essa razão muito importante na conjuntura
atual, sendo considerado como condição fundamental e estratégica para a evolução da qualidade da educação. Desse ponto a preocupação do PNAIC com a formação continuada, em
que em ressaltar a qualificação dos professores alfabetizadores no centro das prioridades
(BRASIL, 2014b).
Para os autores Candau (1996) e Rodrigues, (2004) apud Reis et all contribui,
distinguindo dois modelos de formação continuada: a clássica, que enfatiza a reciclagem,
a atualização, que estabelece a existência de
espaços destinados para tal (lócus de produção do conhecimento: a universidade e outros
espaços por ela designado), e o novo modelo de formação. Esse modelo toma por base
três eixos: a escola como lócus de formação
continuada (é no trabalho do dia a dia que o
professor aprende e aprende sua prática e se
aprimora, não havendo necessidade de deslocá‐lo para outros ambientes); a valorização
do saber docente (os saberes adquiridos no
cotidiano é que sustentam sua reflexão e análise profissional); e o ciclo de vida profissional
dos professores (os interesses, as buscas dos
professores no início e no final da carreira não
são os mesmos, têm diferentes momentos e
necessidades), (BRASIL, 2014b).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO
BRASIL

para a melhoria da ação pedagógica na escola
e consequentemente da educação” (NÓVOA,
1991, s/p.).

Partindo da ideia de que somos sujeitos históricos e vivemos em mudanças constantes, a formação do professor é realizada em
diversificados âmbitos, tanto na formação teórica, pessoal, como prática. Assim, a formação
continuada é um momento no qual o professor pode aprender novos conceitos, debates
atuais referentes à educação e, principalmente,
refletir sobre a sua ação docente, no sentido
de aperfeiçoá-la, ou sustentar práticas já existentes. Dessa forma, concordando com Sartori
(2011), posso afirmar que “uma prática pedagógica que se desenvolve a favor da emancipação dos sujeitos se constrói pela reflexão da
e sobre a prática educativa escolar” (SARTORI,
2011 p. 17)

Dentre os vários significados que se
destinam a conceituar formação, há um único,
que representa a formação de profissionais em
exercício, conforme mostra Garcia (1995):

O professor, posteriormente à formação
inicial, tem necessidade de uma formação continuada em uma perspectiva de permanência,
tendo uma articulação entre a teoria e a prática,
uma relação de aprendizagens, desconstruindo alguns conceitos, para que seguidamente
vá praticando, unindo a aprendizagem ao trabalho pedagógico (SARTORI, 2011 p. 17)
De acordo com Sartori (2011) “as possibilidades de articulação entre teoria e prática
podem facilitar o redimensionamento da ação
pedagógica, especialmente no que se refere à
busca da superação da fragmentação do fazer
pedagógico” (SARTORI 2011, p. 31).
Desta forma, entende‐se que a formação continuada é significativa para o professor
alfabetizador, pois a partir dela ele irá inovar‐se
sobre os métodos de alfabetização e refletir sobre seu trabalho em sala de aula. Podemos fundamentar essa afirmação de acordo com Nóvoa (1991): “A formação continuada tem, entre
outros objetivos, propor novas metodologias e
colocar os profissionais a par das discussões
teóricas atuais, com a intenção de contribuir
para as mudanças que se fazem necessárias

Mais do que os termos aperfeiçoamento, reciclagem,
formação em serviço, formação permanente, convém
prestar uma atenção especial ao conceito de desenvolvimento profissional dos professores. A noção de
desenvolvimento tem uma conotação de evolução e
de continuidade que nos parece superar a tradicional
justaposição inicial e aperfeiçoamento dos professores
(GARCIA, 1995, p. 55).

Com base nessa afirmação, podemos
notar que a formação inicial não engloba todos
os aspectos de preparação dos futuros docentes, sendo importante que o professor dê continuidade à sua formação (GARCIA, 1995).
Pode-se afirmar que a formação docente não ocorre individualmente, mas em
conjunto, a partir de experiências e vivências
com outros professores para que seja possível
refletir e encontrar soluções para os desafios
que encontrarão em seu cotidiano (GARCIA,
1995).
Identificamos que os cursos de formação continuada ofertados pelos órgãos oficiais
e instituições educacionais são, muitas vezes,
descontextualizados da ação docente. Os cursos de formação são realizados fora do lócus
do saber (escola), geralmente à noite ou nos
finais de semana (GARCIA, 1995).
Para Zabala (1998), é necessário que
a formação esteja relacionada à prática real da
sala de aula. Desta maneira entendemos que
a formação dos professores deve estar voltada
para o local real de trabalho e que os professores entendam que a análise e reflexão sobre a
sua prática são importantes para o seu desenvolvimento profissional.
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De acordo com Paulo Renato de Souza É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática. O próprio dis(2001), então Ministro da Educação:
Ainda que não seja a única variável a interferir na qualidade do ensino e da aprendizagem, a boa formação do
professor é fundamental para a consecução desses objetivos. Portanto, é necessário- e urgente - propiciar ao
professor seja na pré-escola ou na educação de jovens
e adultos, um acesso qualificado a conhecimentos em
alfabetização capazes de subsidiá-los em seu trabalho
(SOUZA, 2001).

Dessa forma, é correto afirmar que a
formação do professor não é a única garantia
de qualidade de ensino, pois há outros fatores
importantes como a valorização profissional,
condições adequadas de trabalho, materiais
necessários para a realização das aulas, que
tem extrema importância para que o professor
possa realizar um trabalho com mais qualidade
e eficácia (SOUZA, 2001).
Conforme Piatti (2006) pesquisas indicam que a insuficiência na formação inicial
dos professores exige a continuidade de uma
formação que possa assegurar não só a aprendizagem do professor, mas também a aprendizagem do aluno e como consequência a melhoria na qualidade de ensino:
Não é justo que os sistemas de ensino e seus gestores assumam uma posição de responsabilizar pessoalmente os educadores pelo fracasso do ensino. Se a
sociedade demanda profissionais bem formados para
prestar um serviço de qualidade à população, é preciso
que as instituições formadoras cumpram a tarefa de habilitá-los adequadamente para o exercício da profissão
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001).

O professor de fato não pode ser inteiramente responsabilizado pelo fracasso escolar, pois existem outros fatores determinantes,
porém o professor tem de buscar condições
possíveis ao seu alcance para minimizar os índices gritantes da falta de qualidade na educação. De acordo com Freire (1996) a reflexão do
professor sobre seus conhecimentos e ações é
imprescindível, pois na formação do professor,
o momento fundamental é o da reflexão crítica
sobre a prática:

curso teórico, necessário à reflexão crítica, tem que ser
de tal modo concreto que se confunda com a prática.
O seu “distanciamento” epistemológico da prática, enquanto objeto de sua análise, deve dela ‘aproximá-lo’ ao
máximo (FREIRE 1996, p. 39).

Quanto mais o professor olhar sua prática e dela absorver fatos e situações importantes, melhor poderá atribuir significado às
questões que se manifestam no cotidiano de
seu trabalho com seus alunos, melhorando assim sua ação teórica e prática. O desafio atual,
segundo Nóvoa (1992) está na: “valorização
de paradigmas de formação que promovam
a preparação de professores reflexivos, que
assumam a responsabilidade do seu próprio
desenvolvimento profissional e que participem
como protagonistas na implementação das políticas educativas” (NÓVOA, 1992 p. 27).
Em prol das mudanças na área do conhecimento e das novas tecnologias, a atualização profissional permanente tornou-se um
requisito imprescindível no setor da educação,
o que demandou o desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas próprios de nosso sistema educacional
(GATTI, 2008). Neste rumo, a autora salienta
que a qualidade da educação está imediatamente relacionada à qualidade da formação
dos professores, seja ela em graduações ou
em processos de formação continuada (GATTI, 2008).
Partindo desse novo contexto social
surgido nos últimos anos, a quantidade de
iniciativas cresceu significativamente no país.
Gatti (2008) destaca uma ampla variedade de
eventos que podem se enquadrar na perspectiva de formação continuada:
As discussões sobre o conceito de educação continuada nos estudos educacionais não ajudam a precisar
o conceito, e talvez isso não seja mesmo importante,
aberto que fica ao curso da história. Apenas sinalizamos que, nesses estudos, ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos estruturados e
formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de
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modo amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – horas de trabalho coletivo na
escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com
os pares, participação na gestão escolar, congressos,
seminários, cursos de diversas naturezas e formatos,
oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos
a distância (...) grupos de sensibilização profissional,
enfim, tudo que possa oferecer ocasião de informação,
reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em
qualquer situação (GATTI, 2008, p. 1).

Ainda sobre a formação continuada,
Gatti (2008) assegura que muitas das iniciativas propostas pelos sistemas de educação
são, na verdade, auxílio a uma formação precária, não sendo propriamente de aprofundar ou
de ampliar os conhecimentos. Para a autora,
diversas dessas ações de formação, diante da
insuficiência da formação inicial, alteram a finalidade inicial de formação contínua, que seria o
aperfeiçoamento de profissionais nos avanços,
renovações e inovações de suas respectivas
áreas, dando respaldo à sua criatividade pessoal e a de grupos profissionais.

truturando a situação para aclarar o problema,
Freitas (2002) observa o movimento de isenção de responsabilidade do Estado.
Desse modo, espera-se de acordo com
Freitas (2002), que a totalidade do processo
de formação de professores, tanto inicial como
de formação continuada, seja provocado a partir das áreas do conhecimento necessárias à
compreensão do ensino como realidade social, dos conhecimentos da teoria da educação
e do ensino, conhecimentos estes que fomentem nos docentes a capacidade de examinar a
própria atividade (a experiência) para, partindo
dela, compor e transformar os saberes-fazeres
pedagógicos, num processo permanente de
composição de suas identidades como professores.

Segundo Altenfelder (2005), a escola
tem como função transmitir a todos, indiscriminadamente, a cultura produzida no decorrer
da história da humanidade, fazendo com que o
aluno seja capaz de perceber criticamente a realidade social e comprometendo-se com a sua
transformação. Partindo dessa premissa, a autora faz uma relação entre o desenvolvimento
Gatti (2008, p. 2) avança nessa dis- do aluno e a atividade docente afirmando que:
cussão ao apresentar duas afirmativas: “[...]
problemas concretos das redes inspiraram ini- Ao professor cabe a função social de fazer a mediação
ciativas chamadas de educação continuada, entre o que o aluno aprende espontaneamente na vida
especialmente na área pública [...]”; “Muitas cotidiana e a formação do aluno no que não é reitedas iniciativas públicas de formação continu- rativo na vida social, garantindo a apropriação de instrumentos culturais básicos que permitam elaboração
ada no setor educacional adquiriram, então, a de entendimento da realidade social e promoção do
feição de programas compensatórios [...]”. A desenvolvimento individual. Assim, a atividade pedagóautora sinaliza que, apesar da formação conti- gica do professor é um conjunto de ações intencionais,
nuada de professores ser entendida como uma conscientes, dirigidas para um fim específico (ALTENestratégia de confronto da realidade educacio- FELDER, 2005, p.10).
nal, não se deve arriscar a reforçar uma ideia
Em consonância com Cabral (2015),
frequente no senso comum de que o professor
é o único responsável pela melhoria desejada. o trabalho do professor não se resume meramente a ministrar aulas. Para que sua prática
Uma outra autora que traz considera- se desenvolva com melhor qualidade, o profesções bastante relevantes sobre as políticas de sor precisa, além de uma boa formação inicial,
formação inicial e continuada docente é Freitas qualificar-se constantemente, deliberar de tem(2002). Vejo que a autora, acertadamente de- po para preparar suas aulas e realizar trocas
monstra o sentido da política educacional para de experiências com seus colegas de trabalho.
a formação inicial dos docentes no país. Es- Ainda assim, a autora assegura que a formação continuada tem sido compreendida como
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um conjunto de conhecimentos/experiências
que une saberes, “[...] valorizando o desenvolvimento profissional, pessoal e institucional
como constituintes da identidade do professor”
(CABRAL, 2015, p.83). Diversas discussões
sobre as dificuldades que o país vem encarando na área da educação pública revelam, em
sua maioria, segundo Cabral (2015), para a
necessidade de formar profissionais bem preparados para o exercício da docência.
Para Teixeira (2010), “As aprendizagens teóricas podem chocar-se com o real vivenciando na escola, ou pelo modelo de gestão nela desenvolvido, ou porque o sistema
educacional também carece de mudanças [...]”
(TEIXEIRA, 2010, p.7), sendo assim as formações precisam estar cada vez mais próximas
do contexto real vivenciado pelos professores.
Uma outra referência teórica que traz importante contribuição para o estudo sobre os saberes
docentes é Candau (1997). Segundo a autora:

Não basta oferecer uma sequência de dinâmicas de
grupo para que o grupo vivencie. É preciso oferecer
uma formação em que o grupo dinamize-se, ou Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 2, p. 48-67, 2015.
ISSN 1983-0882 53 Silvana Neumann Martins, Eluise
Hammes, Aline Diesel seja, dinamizado, vivendo situações com base nas quais possa pensar sobre o que
faz, possa ter novas ideias, possa compartilhar com o
grupo seu não-saber, sua dificuldade, seu insucesso, e
possa descobrir, também com o grupo, sua possibilidade, sua competência, seu saber e sua facilidade. Além
disso, possa se modificar de tal forma que a prática na
sala de aula seja também modificada, enriquecida e
aperfeiçoada (BARBOSA, 2009, p. 24).

É necessária uma mudança nas condições atuais nas escolas e nas políticas públicas no tocante aos professores. Nóvoa (2011,
p. 16) afirma que “é inútil apelar à reflexão se
não houver uma organização nas escolas que
a facilite. É inútil reivindicar uma formação mútua, interpares, colaborativa, se a definição das
carreiras docentes não for coerente com este
propósito”.

A formação continuada não pode ser concebida como
um processo de acumulação (de cursos, palestras, seminários etc., de conhecimentos ou de técnicas), mas
sim como trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de 87 (re)construção permanente de uma
identidade pessoal e profissional, em interação mútua.
E é nessa perspectiva que a renovação da formação
continuada vem procurando caminhos novos de desenvolvimento (CANDAU, 1997, p.64).

De acordo com Barbosa (2009), as
Secretarias de Educação, o Ministério da Educação e empresas que realizam eventos precisam ter conhecimento que formação continuada não são sessões de informação continuada.
A formação deve fornecer instrumentos para
a prática e alavancar o pensamento ou ação
educativa que acontece no dia a dia. Em destaque o autor ainda afirma:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

s discussões relativas às melhorias dos índices da educação básica, em relação
aos resultados das escolas, em especial do ensino fundamental, têm sido relacionadas a preocupações sobre a formação dos professores, principalmente a
formação continuada.
Sabe-se que, atualmente, as pesquisas sobre o tema em estudo apontam que os cursos
de formação não têm tido o resultado esperado na atuação dos professores. Podemos notar
que apesar de órgãos governamentais oferecerem cursos de especialização, alguns professores
alegam não ter tempo ou mesmo que os cursos não condizem com a realidade vivenciada em
sala de aula.
Devemos considerar que todos os professores deveriam ser especialistas naquilo que
fazem e sempre aperfeiçoar-se, e principalmente os professore alfabetizadores, tendo em vista
que, estes serão responsáveis pelo alicerce da alfabetização dos alunos nos anos iniciais. A formação continuada de professores, deve estimular a apropriação dos saberes pelos professores,
de encontro à autonomia, e levar a uma prática crítico-reflexiva, englobando a vida cotidiana da
escola e os saberes advindos da experiência docente.
Ainda que a formação continuada deva contemplar às necessidades do professor em
seu cotidiano, ela não pode ser tida como um receituário, ou seja, um conjunto de modelos metodológicos, que se seguidos, trarão a solução para os problemas. Os processos de formação
continuada podem ser de grande valia, se conseguirem aproximar os pressupostos teóricos e
a prática pedagógica. A formação continuada deve ser capaz de tornar o professor consciente
de que teoria e prática andam juntos. Em meu entendimento, a formação continuada será importante e ajudará a provocar mudanças quando formar um professor: a) possuidor de uma fundamentação teórica consistente; b) competente na sua profissão, a partir dos recursos de que ele
dispõe; e c) consciente dos aspectos externos que influem a educação, visto que a educação
não se resume à sala de aula ou à escola, mas está presente num cenário cujas características
intervém em seu andamento.
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______. Ministério da Educação. Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores: guia
de orientações metodológicas gerais. Brasília,
2001.
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ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES
FÍSICAS DE ALUNOS ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM GRUPOS
INTEGRADOS E SEGREGADOS

RESUMO: Este artigo objetivou avaliar aplicações de exercício físicos com alunos portadores
de deficiência intelectual (DI) em grupos a fim de compreender a autoestima deles. A metodologia utilizada foi uma levantamento bibliográfico, retrospectivo, utilizando-se trabalhos
publicados por fontes validadas pela comunidade científica, escritos em português, nos quais
foram descritas situações de maior riqueza de informações sobre a autopercepção física de
adolescentes com DI. A estratégia de busca de artigos incluiu pesquisa em bases eletrônicas
de citações nas publicações inicialmente identificadas e livros conceituados pela comunidade
acadêmica. Utilizou-se a base eletrônica Google Acadêmico®, com a qualidade da descrição
de hipóteses/objetivos; qualidade da descrição do desfecho a ser estudado; qualidade da
descrição e discussão dos principais fatores relacionados aos fatores que nos levam a compreender sobre a condição física, bem como sua percepção, em adolescentes com DI. Como
resultados da literatura consultada, notou-se que grupos que faziam esportes de maneira segregada não passou por alterações da autoestima, somente o grupo integrado com os demais
alunos que se pode notar um leve desenvolvimento da autoestima, mas houve um aumento
no desempenho atlético significativo neste grupo.

Palavras-chave: Deficiência intelectual; Desempenho Atlético; Desenvolvimento Social.
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INTRODUÇÃO

J

á faz algum tempo que o esporte está associado à melhora da autoimagem, isso
também se aplica em adolescentes com deficiência intelectual (DI). Existem estudos realizados durante as Paraolimpíadas que apontam uma melhora significativa
na competência aparente dos atletas após 16 semanas de treino, não foram encontrados estudos de longo prazo para avaliar a competência e o desenvolvimento da autoestima de para-atletas ou indivíduos que praticam esportes e possuem deficiência intelectual, como por exemplo as
três temporadas completas da Paraolimpíada.
Além disso, existem poucos estudos desenvolvidos dentro do âmbito de escolas públicas, programas integrados de esportes escolares a fim de integrar deficientes intelectuais, bem
como desenvolvê-los atleticamente. Para tanto foi realizada uma revisão da literatura, com os
descritores: deficiência intelectual; desempenho atlético; desenvolvimento social; e foi selecionado um estudo que contém estudos de grupos para avaliar o benefício da prática esportiva no
público-alvo, bem como a melhora da autoestima.
Neste sentido, entendendo a necessidade de termos um olhar mais voltado à necessidade de inclusão deste público em projetos estudantis, o presente estudo visa coletar da literatura
estudos que demonstram a melhora da autoestima e do desempenho físico de alunos com de
deficiência intelectual.
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COMPETÊNCIA APARENTE E
ADOLESCÊNCIA
O conceito de competência parte da
autocrítica (WEISS, 1986), o que reflete o estado de saúde mental (BIDDLE e MUTRIE, 1991).
Comparado com a autoestima, é um modelo
unidimensional global e abstrato (SHERRILl,
1997), a competência aparente baseia-se em
muitas percepções relativas aos diferentes aspectos da vida cotidiana em que somos confrontados com nossa própria competência. Em
cada um desses aspectos, estamos mais ou
menos satisfeitos com nós mesmos (HARTER,
1982).

Para medir a competência aparente,
Harter (1985) validou o Perfil de Autopercepção (PA). O PA, também validado pelos franceses Pierrehumbert et al. (1987), é uma das
ferramentas mais utilizadas na pesquisa e foi
adaptada para jovens adolescentes com DI (RIGGEN; ULRICH, 1993).

Este teste é capaz de diferenciar competência aparente em domínios específicos e
uma percepção de autoestima geral. Os domínios específicos são: capacidade escolar
e cognitiva, aceitação social e popularidade,
competência atlética, aparência física e conduta. A percepção da autoestima geral é medida
em diferentes escalas, o que indica o grau de
Segundo Harter (1985), a percepção certeza e familiaridade do assunto de forma
de competência em adolescentes se define muito geral.
por cinco conceitos: competência escolar (performances escolares e intelectuais), aceitação
COMPETÊNCIA APARENTE EM
social (relacionamento com pares e populariADOLESCENTES COM DI
dade), habilidades atléticas (performances em
atividades de lazer e atléticas), aparência física
Em um contexto escolar comum, Har(imagem corporal) e conduta (relacionamento ter (1986), Kernis et al. (1989) e Kloomok e
com os pares). Além disso, Harter (1985) reco- Cosden (1994) demonstraram com a PA que
menda uma avaliação da autoestima genética adolescentes com DI apresentam um baixo
(extensão em que os alunos gostam de si mes- nível de rendimento escolar no domínio de
mos como pessoas).
competência aparente. Kernis et al. (1989), La
Greca & Stone (1990) e Smith e Nagle (1994)
Para adolescentes sem DI, alguns auto- mostraram também com o mesmo instrumento
res escreveram que a autoestima se desenvol- um baixo nível do domínio social da competênve geralmente entre 13 e 18 anos (MCCARTHY; cia aparente.
HOGE, 1982; Rosenberg 1986), já um indivíA colocação escolar de indivíduos com
duo com DI vai desenvolver autoestima 8 anos
DI pode criar distorções. A colocação em clasmais tarde (O’MALLEY; BACHMAN, 1983).
ses especializadas ou estabelecimento nos EsAlém disso, a idade é o principal fa- tados Unidos da América não altera o baixo
tor para se obter precisão das autoavaliações. nível de competência escolar (RESNICK; HARComparações se desenvolvem entre a metade TER, 1989; BUTLER; MARINOV-GLASSMAN,
da infância e o fim da adolescência (HARTER 1994).
1982; HARTER; PIKE 1984).
Oitenta e quatro por cento dos adolescentes de turmas segregadas para DI querem
Harter (1986) acredita que a autoavase comparar com alunos comuns porque queliação vai ficando mais precisa com o tempo, o
rem ser considerados as normais (RESNICK,
que é um sinal de um desenvolvimento normal.
HARTER, 1989). No entanto, outros estudos
No entanto, expectativas irreais sobre compe- com a PA mostram que crianças com deficiêntências próprias são sempre possíveis (HAR- cia de aprendizagem superestimam suas haTER, 1986), especialmente para adolescentes bilidades acadêmicas (ALVAREZ, ADELMAN,
com DI.
1986; BEAR, MINKE, 1996).
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Além disso, adolescentes com DI que
permaneceram pelo menos um ano em um
centro escolar especializado e educação para
crianças e adolescente com DI, manifestaram
um alto nível competência escolar aparente na
Suíça de língua francesa (PIERREHUMBERT et
al., 1988), e na França, nos domínios escolar e
físico (NINOT et al., 2000).
Este artigo foca na superestimação física, nomeado também autoilusão física (NINOT
et al. 2000). Várias explicações podem ser expostas em referência International Classification of Impairments, Disability and Handicaps
- Classificação Internacional de Deficiências,
Incapacidades e Limitações (WHO – World Health Organization, 2000).
Primeiro, a superestimação física pode
estar ligada ao principal comprometimento: distúrbios cognitivos. Os transtornos cognitivos,
demonstrados por um teste de quociente intelectual (QI), podem explicar dificuldades no desenvolvimento de percepções de competência.
Adolescentes com DI não têm a capacidade
de integrar informações avaliativas de múltiplas
fontes (SURBER, 1984; HARTER, 1986).
Além disso, os distúrbios linguísticos
que comumente acompanham o DI (Deficiência
Intelectual) incluem vocabulário ativo restrito ou
limitado (SPRADLIN 1968). Finalmente, a literatura de autoconceito enfatizou os problemas
de medição. Acredita-se que os instrumentos
que requerem respostas sim ou não são fracos
porque indivíduos com DI, quando em dúvida,
tendem a dizer sim (SIGELMAN et al., 1981;
ALVAREZ e ADELMAN, 1986).
Mas hoje, essas razões são inadequadas porque os pesquisadores validaram como
adequada este instrumento de pesquisa de
competência aparente. Por exemplo, o PA é validado em inglês (HARTER, 1985) e em francês
(PIERREHUMBERT et al., 1987) para adolescentes com mais de 12 anos e com DI leve a
moderada (RESNICK; HARTER, 1989; BEAR;
MINKE, 1996).

Então, acredita-se que esse fenômeno de superestimativa seja fundado em uma
tendência de autoproteção, em vez de uma incapacidade de fazer julgamentos auto avaliados precisos (SHERRILL, 1997). Em segundo
lugar, pesquisas sobre níveis de incapacidade
no campo do desenvolvimento psicológico e
social sugerem várias justificativas sobre o porquê adolescentes com DI tendem a ver suas
competências físicas distorcidamente altas. A
literatura confirma que os alunos com atraso
escolar visam superestimar o nível de competência física em comparação com outros alunos (HARTER, 1982; PIERREHUMBERT et al.,
1988; BROWN, 1998; NINOT, et al. 2000).
A estadia de alunos com DI em centros
especializados pode poupá-los do autoconceito superestimado de alto nível de competência
física. Além disso, a condição física de uma
pessoa com DI é muitas vezes menor do que
os indivíduos sem DI devido ao seu estilo de
vida sedentário (FERNHALL et al., 1988). O
processo psicológico de atribuição resulta em
superestimação física.
Então, a falta de prática e experiência
pode limitar o desenvolvimento do autoconhecimento físico realista. Outras explicações comportamentais como consequência de prejuízos
cognitivos podem ser notadas na literatura.
Bruininks (1974) mostram as dificuldades dos
adolescentes com DI para perceber estímulos
motores. Eles se concentram seletivamente nos
aspectos positivos de suas aparências físicas
– especificamente sobre o desempenho. Eles
se envolvem em poucos comparações sociais
(RUBBLE, et al. 1980).
Eles tendem a não considerar o nível
de tarefas executadas e sua relação com o esforço necessário (NICHOLLS, 1978). Eles até
percebem o sucesso em tarefas fáceis como
uma evidência de alta capacidade (STIPEK,
TANNAT, 1984).
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Eles valem sua autoestima através de delos cognitivos de autoestima geral assumem
mecanismos como negação, defensiva ou ra- um processo de baixo para cima (PELHAM;
cionalização (EDGERTON, 1967; FITTS, 1972; SWANN, 1989; MARSH, 1990; FOX, 1997).
WRIGHT, 1983; STIPEK, 1984; WEINBERG,
1988; YUKER, 1988).
Eles assumem que avaliações positivas
em domínios específicos dão origem a uma auAdolescentes que se subjugam como toestima geral alta. Inversamente, os modelos
grandes atletas acabam por se autossabotar afetivos assumem um processo de cima para
como maneira de defesa para se sentirem bem baixo (BROWN, 1998). Esses modelos assuante sua autoimagem. Esse processo psicolómem que uma seta causal vai da autoestima
gico é comumente chamado de desejo social.
geral global para autoavaliações específicas.
Em terceiro lugar, de acordo com o ní- Gostar de si mesmo de uma forma geral leva
vel de deficiência, um ambiente especial e um uma pessoa a acreditar que tem muitas qualisegregado do contexto social cria um mecanis- dades positivas.
mo específico de comparação social, que inCOMPETIÇÃO ESPORTIVA E
centiva a superestimação da autocompetência
em relação aos adolescentes colocados em
COMPETÊNCIA APARENTE PARA
escolas não especializadas (RESNICK; HARADOLESCENTES COM DI
TER, 1989).
A relação entre a competência física
Progressivamente, os adolescentes aparente e a autoestima geral em adolescendessas escolas segregadas podem desenvol- tes com DI não é claramente demonstrada
ver o hábito de comparação apenas entre eles, (SHERRILL, 1997). Os pesquisadores estudae assim, aumentar o risco de perder o senso ram independentemente essas autoavaliações
de suas capacidades físicas para trabalhar em em um curto período e em um contexto social
ambientes integrados.
específico (integrado versus segregado).
Além disso, o método de ensino baseado no incentivo sistemático e no oportunismo
máximo, os laços para o sucesso são muito
úteis durante o primeiro ano de adaptação
(BEAR; MINKE, 1996). Mas, a persistência estímulo incondicional sem avaliação pode aumentar percepções irrealistas das competências físicas.

Na última década, o esporte competitivo para pessoas com DI era realizado de duas
formas: formas segregadas e integradas. Os
encontros segregados eram organizados exclusivamente para as pessoas com DI, e existem duas organizações internacionais que os
realizam.

A primeira, a Paraolimpíadas, tem a
participação coletiva como seu principal objetivo, enquanto a segunda, a Federação Internacional de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual, membro do Comitê Paralímpico
Por um lado, a importância do equilí- Internacional, colocam ênfase no desempenho.
brio da autoestima para a saúde mental é bem
A segunda modalidade, com enconconhecida (BROWN 1998). Por outro lado, a
saúde física requer uma competência física tros integrados, convida a participação de atlesatisfatória, que motiva a prática de atividade tas não deficientes. Estes encontros oferecem
três tipos de prática: participação em clubes
física regular (FOX, 1997).
comuns, onde os esportes são unificados, ou
Mas, as relações causais entre autoes- seja, tanto deficientes quanto não deficientes
tima geral e autoavaliações específicas ainda estão no mesmo time (Olimpíadas Especiais
não são bem conhecidas (BROWN, 1998). Mo- Unificadas), e esportes normalizados onde alu-

PROCESSOS INTERNOS NA
EVOLUÇÃO DA COMPETÊNCIA FÍSICA
APARENTE
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nos de escolas especializadas competem em
Um protocolo de medidas repetidas foi
campeonatos escolares tradicionais (ESPOR- elaborado para evitar mudanças nas habilidaTES ESCOLARES INTEGRADOS).
des atléticas, domínio físico da competência
aparente e autoestima geral em sujeitos levePara os encontros esportivos segre- mente ou moderadamente deficientes intelecgados, Wright e Cowden (1986) investigou os tuais envolvidos em um dos dois programas
efeitos da participação em reuniões esportivas esportivos distintos: segregado ou integrado.
segregadas (Olimpíadas Especiais) sobre a autoestima geral em jovens atletas americanos
O efeito de várias condições esportivas
com DI (Deficiência Intelectual). Usando a Es- foi avaliado na evolução da superestimação fícala de Autoconceito Piers e Harris, eles desco- sica em comparação com as habilidades atlébriram que a autoestima geral dos atletas me- ticas demonstradas. A mudança da competênlhorou ao longo de um período de 10 semanas. cia física aparente e da autoestima geral ao
longo do tempo foi comparada em estudantes
Gibbons e Buchacra (1989) especialis- adolescentes franceses colocados em escolas
tas em PA, informam que se o desempenho especializadas.
melhora, a percepção de competência também
apresenta aumentos em crianças com DI quanDe acordo com o efeito de várias condido eles são reavaliados no dia seguinte a um ções esportivas sobre a superestimação física,
encontro de competição.
a primeira hipótese foi que apenas encontros
atléticos integrados são mais de acordo com a
Em relação aos encontros integrados, competência real. A segunda hipótese era que
Riggen e Ulrich (1993) compararam o progres- a preparação regular para a competição atlétiso na competência aparente em três grupos de ca influencia a competência física aparente e
25 adultos com DI (Deficiência Intelectual), com a autoestima geral.
um grupo participando de competições olímpicas especiais, outro em competições da OlimpíPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ada Especial Unificada, e um grupo de controle
não-atlético. Utilizando o PA, os autores não obA metodologia utilizada foi uma levantaservaram um aumento significativo na capacida- mento bibliográfico, retrospectivo, utilizando-se
de física ou autoestima geral nos dois grupos trabalhos publicados por fontes validadas pela
atléticos em comparação com o grupo contro- comunidade científica, escritos em português,
le. Não encontraram diferenças entre os grupos nos quais foram descritas situações de maior
integrados e segregados. Para sujeitos com DI riqueza de informações sobre a autopercepção
em um cenário escolar clássico, nenhum estudo física de adolescentes com DI (Deficiência Infoi publicado.
telectual).
A literatura revela que muitas vezes não
foram levadas em conta as variáveis individuais
(idade, sexo, nível de DI (Deficiência Intelectual),
variáveis ambientais (tipo de organizações esportivas) e, por último, tempo. De fato, nenhum
estudo jamais cobriu um período de mais de 4
meses (RIGGEN e ULRICH, 1993).
Em seguida, os estudos anteriores não
são suficientes para compreender os efeitos dos
ambientes sociais durante a competição esportiva – as relações entre a autoestima geral e a
competência física aparente para adolescentes
com DI (Deficiência Intelectual).

A estratégia de busca de artigos incluiu
pesquisa em bases eletrônicas de citações nas
publicações inicialmente identificadas e livros
conceituados pela comunidade acadêmica.
Utilizou-se a base eletrônica Google
Acadêmico®, com a qualidade da descrição
de hipóteses/objetivos; qualidade da descrição do desfecho a ser estudado; qualidade da
descrição e discussão dos principais fatores
relacionados aos fatores que nos levam a compreender sobre a condição física, bem como
sua percepção, em adolescentes com DI (Deficiência Intelectual).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material literário encontrado aponta para uma primeira hipótese sobre o impacto do
contexto esportivo integrado. A estabilidade na capacidade física aparente e a autoestima geral
estão mais bem descritos no trabalho de Dykens (1996), o qual descreve a interação entre indivíduos em competição em um centro especializado e em uma competição esportiva segregada.
Para encontros integrados, observou-se queda acentuada no domínio de habilidade física aparente, apesar do aumento do desempenho atlético. Essa diminuição indica uma percepção mais realista da competência física. Reflete a experiência desses sujeitos, que abandonaram
seu alto nível de competência aparente quando foram confrontados com um novo sistema de
comparação social como os encontros integrados.
Já em relação a indivíduos com DI participantes de esportes integrados interescolares,
observou-se a uma diminuição da competência física aparente declarada, em oposição a grupos
integrados (RIGGEN e ULRICH, 1993) ou segregados (WRIGHT e COWDEN, 1986; GIBBONS e
BUSHAKRA, 1989) que interagem. Os adolescentes colocados em uma escola segregada têm
uma tendência geral de superestimar seu domínio físico de competência aparente.
Encontros atléticos integrados têm contribuído para limitar os efeitos colaterais do cuidado institucional sobre esses adolescentes. As auto percepções individuais têm sido removidas
de um ambiente social comum. O contexto social fechado pode influenciar a auto comparação
em que adolescentes com DI (Deficiência Intelectual) que se comparam exclusivamente a pares
do sistema escolar especializado não terão qualquer oportunidade de se comparar com os pares da escola clássica.
A comparação com indivíduos não deficientes intelectuais no campo atlético incentiva,
assim, uma evolução mais realista – a especialização das habilidades físicas. Quando aparente
a competência física é baseada na capacidade real, os indivíduos com DI têm maior oportunidade de realizar projetos atléticos.
Adolescentes com DI podem, assim, evitar futuras frustrações. O estudo não mostra se
o fenômeno de não distorções de competência física aparente aparece em todos os adolescentes com DI colocados na instituição especializada. Pesquisas com grupo maior são necessárias
para avaliar quantas pessoas são afetadas por esse problema.
Os resultados mostram que a autopercepção parece ser mais sensata para o impacto
específico do evento de vida ao longo do tempo em comparação com a auto visão global (FOX,
1997).
Mas, a frequência das medidas não é regular e longa o suficiente para ver o impacto
do domínio físico na autoestima geral. Pesquisas futuras devem avaliar a evolução dessa questão por um longo período (da fase infantil à idade adulta). Além disso, a como existem poucas
avaliações não fica claro de sua percepção física. Por fim, as interações
dinâmicas entre a autoestima global e o domínio físico da competência
aparente são tão complexas que as análises em grupo não podem ser
suficientes.
Assim, os pesquisadores poderiam trabalhar com um método baseado no levantamento individual de medidas repetidas da percepção física em adolescentes com DI, assim como sugere o estudo
de Nowak e Vallacher, 1998.
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A CULTURA INDÍGENA EM SALA DE AULA

RESUMO: Ao longo dos anos, por toda a história da humanidade, houve conflitos entre grupos
étnico-sociais diferentes. Os países existentes hoje, passaram por uma formação com miscigenação, assim como aconteceu no Brasil. Este artigo abordará sobre a cultura e história
indígena deste país, e a obrigatoriedade do estudo desta etnia, formadora do povo brasileiro,
nas escolas, para que a história de um povo não desapareça ao longo dos anos. Também, por
meio de estudo bibliográfico, se abordará sobre a escravidão dos indígenas e como isto deixou marcas como o racismo e a intolerância frente a cultura deles. Com leis que garantem a
disseminação cultural dos povos fundadores do país, percebe-se que ainda falta muito para
que os alunos entendam a importância deste grupo, a sonegação dos direitos básicos e a desinformação marcam o que se sabe sobre os indígenas.

Palavras-chave: História; Indígena; Preconceito.
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INTRODUÇÃO

O

s indígenas vinham de vários grupos étnicos, estima-se que na época do “descobrimento do Brasil” vivem aqui cerca de cinco milhões de índios. Ao longo
dos anos, alguns desses grupos étnicos foram dizimados e a cultura massacrada pelos hábitos dos portugueses que aqui chegaram. Ou seja, a cultura europeia prevaleceu,
tentando a todo custo criminalizar e marginalizar a cultura do “índio”. Essa prevalência de uma
cultura sobre a outra é um processo e recebe o nome de aculturação.
Depois de aproximadamente 500 anos de aculturação não resta muito dos povos fundadores do Brasil, os que ainda resistem vivem em um isolamento social imposto pela sociedade
que não sabe nada deles e pior os marginaliza. Com o desaparecimento desses povos há uma
mutilação total da cultura, a filosofia, a arte, a língua, a culinária e etc. Estes povos não usavam
a escrita como registro e ao longo da história percebeu-se a importância do resgate e estudo da
história deste povo. Assim fez se necessário um conjunto de leis que assegura e orientassem as
relações com os povos indígenas.
Por causa de várias situações de diferenciação racial, econômica, de poder e acesso à
educação de qualidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB - Lei 9394/96)
dá especial atenção aos conteúdos ensinados sobre os povos indígenas nacionais. Esta lei aborda assuntos tais como história e literatura brasileira dentro da ação pedagógica:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). § 1o O
conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 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 e
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). § 2o Os conteúdos
referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. (Redação dada
pela Lei nº 11.645, de 2008), (BRASIL, 1996).

Assim, professores e demais pessoas envolvidas no âmbito escolar contam com orientação para discutir e desenvolver os temas como cultura afro-brasileira e indígena nos currículos,
para que haja uma desconstrução de velhos estereótipos tais como “índio é preguiçoso porque
não trabalha” e “negros não são pessoas”. Todos estes dogmas estão arraigados na mente
coletiva do povo brasileiro que não se livra do preconceito, pois não se identifica como povo
miscigenado. O Brasil é um dos países que mais tem miscigenação, não há “raça pura” entre os
brasileiros, enquanto não se admitir isso, o preconceito ainda tomará conta da vida das pessoas.
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ESCRAVIDÃO DOS POVOS INDÍGENAS
Na época da colonização, os portugueses necessitavam de mão de obra para empreender a exploração econômica do Brasil, gerando grandes lucros e em pouco tempo. Os
grandes lucros teriam que ir para a coroa portuguesa, mas essa exploração demandava força
bruta. Assim, o início da exploração do pau-brasil se deu pelos indígenas que trocavam essa
madeira por produtos trazidos de Portugal, tais
como facões e espelhos ou até aguardente: “A
conquista causou choques físicos e culturais
a essas populações que rapidamente alteraram a sua realidade. As doenças, as guerras, a
escravização e os deslocamentos dos grupos
em decorrência do contato com missionários
e colonos levaram a milhares de mortes nesse
período inicial” (MACHADO, 2013, p.89).

Esta exploração era esporádica e eles
não produziam muito. Já nas grandes propriedades o trabalho era cansativo e disciplinado o
que ia contra os hábitos dos indígenas. Posteriormente, os índios passaram a ser capturados
e empregados em pequenas lavouras ou na
coleta de “drogas do sertão”. Os senhores de
engenho passaram a recorrer à escravização
de índios por meio de expedições conhecidas
como “bandeiras de apresamento”. Eles organizavam expedições que invadiam as tribos de
forma violenta, inclusive com armas de fogo,
para sequestrar os indígenas jovens e fortes
para levar-nos até o engenho. Muitos estupros
de índias ocorreram também.

Além disso, outra forma de obter escravos indígenas era comprando os prisioneiros de
conflitos entre as tribos nas guerras intertribais,
na chamada “compra à corda”. A mão de obra
indígena era muito valorizada na povoação do
território ou para ocupar fronteiras. Era utilizada em larga escala em combates, para conter
escravos africanos ou para auxiliar os capitães
do mato na captura de escravos fugidos. A falta e o alto custo dos escravos africanos fizeram
com que os colonos optarem pelos índios primeiro. O uso dos nativos como escravos teve
forte oposição dos jesuítas, que entraram em
conflito com os colonos da região. Foi somente
em 1682, com a criação da Companhia Geral
de Comércio do Estado do Maranhão, que a
mão de obra indígena começou a deixar de
ser usada, sendo substituída pelos escravos
africanos.

A escravidão indígena foi suplantada
pela africana, pois se acreditava que os índios
não suportavam o trabalho forçado e acabavam morrendo, isto acontecia em decorrência
do trabalho pesado ou vítimas de epidemias
contraídas do contato com o homem branco,
gripe, sarampo e varíola. Atualmente, sabe-se
que os indígenas eram muito rebeldes, mesmo
quando eram punidos, além da possibilidade
de fugirem para a mata, onde conheciam o território melhor que o colonizador.

O auge da escravidão indígena no Brasil foi no período inicial da colonização, entre os
anos de 1540 e 1580. A escravidão indígena
só foi proibida no Brasil em 1757, em um decreto do Marquês de Pombal. Jesuítas também
fizeram uma forte campanha na época contra a
escravidão indígena. Mas o lucro com o tráfico
de escravos africanos foi o grande motivo da
diminuição da escravidão indígena.
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No entanto, a escravidão indígena continua no Brasil. Um exemplo disso é que em
2012 uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério Público do
Trabalho (MPT) e da Funai resgatou 41 indígenas kaingang em condições análogas à de
escravo, em Bom Jesus (RS). Eles eram submetidos a condições degradantes no cultivo
de maçãs. Entre eles estavam 11 adolescentes
de 14 a 16 anos. Os alojamentos estavam em
péssimas condições; havia apenas dois banheiros para os 41 trabalhadores; e as famílias,
inclusive crianças, se apertavam em um espaço mínimo. Além disso, a fiação elétrica estava
solta, o frio entrava pelas frestas, a água era
armazenada em garrafas pet e havia comida
estragada por todo o lugar.

LEIS SOBRE A CULTURA INDÍGENA
A Constituição de 1988 pode ser considerada um marco na conquista e garantia de
direitos pelos indígenas no Brasil. Este documento modificou um paradigma e estabeleceu
novos parâmetros para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas.

Enquanto o Estatuto do Índio (Lei
6.001), promulgado em 1973, previa prioritariamente que as populações deveriam ser “integradas” ao restante da sociedade, a Constituição passou a garantir o respeito e a proteção à
cultura das populações originárias. Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão expressos em capítulo específico (Título VIII, Da
Ordem Social, Capítulo VIII, Dos Índios) com
preceitos que asseguram o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças
e tradições.

Com este resumo sobre a escravidão
indígena no Brasil, percebe-se que até os
dias atuais, a ambiguidade das leis, deixavam
e ainda deixam os cidadãos desamparados,
isto transforma-se em racismo que reflete na
desinformação, silenciamento e intolerância
para uma das culturas mais ricas. O mito de
democracia racial se reflete na não discussão
e implementação das leis sobre o estudo das
culturas indígenas nas escolas. Ou quando ela
Ainda no texto constitucional, os direise cumpre, é apenas no papel de datas come- tos dos índios sobre suas terras são definidos
morativas:
como “direitos originários”, isto é, anteriores
à criação do próprio Estado e que levam em
conta o histórico de dominação da época da
colonização. De acordo com o texto constitu[...] Somos todos iguais ou somos todos diferentes?
cional, a obrigação de proteger as terras indíQueremos ser iguais ou queremos ser diferente? Houve um tempo que a resposta se abrigava segura de si genas cabe à União. Nas Disposições Constino primeiro termo da disjuntiva. Já faz um quarto de tucionais Transitórias, fixou-se em cinco anos
século, porém, que a resposta se deslocou. A começar o prazo para que todas as terras indígenas no
da segunda metade dos anos 70, passamos a nos ver Brasil fossem demarcadas. Porém, o prazo não
envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteirase cumpriu.
mente nova, na qual parece generalizar-se, em ritmo
acelerado e perturbador, a consciência de que nós, os
humanos somos diferentes de fato, mas somos também
diferentes de direito. É o chamado “direito à diferença”,
o direito à diferença cultural, o direito a ser, sendo diferente (PIERUCCI, 1999, p.7).
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Também há garantias aos povos indígenas em outros dispositivos ao longo da
Constituição. No Artigo 232, é garantida aos
povos indígenas a capacidade processual, ao
trazer expresso que “os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas
para ingressar em juízo, em defesa dos seus
direitos e interesses”. Apesar de o texto magno
ter estabelecido um novo panorama sobre os
direitos dos povos originários do Brasil, a concretização dessa ruptura ainda está em curso.

A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos
indígenas é atribuição do Ministério Público
Federal (Art. 129, V). Já a competência de legislar sobre populações indígenas é exclusiva
da União (Art. 22. XIV). Processar e julgar a
disputa sobre direitos indígenas, por sua vez, é
competência dos juízes federais (Art. 109. XI).
O texto constitucional também diz que o Estado deve “proteger as manifestações das culturas populares, inclusive indígenas” (Art. 215) e
garantir “o respeito a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem” (Art. 210).

DIREITO À EDUCAÇÃO
Os povos indígenas têm direito a uma
educação escolar diferenciada e intercultural
(Decreto 6.861), bem como multilíngue e comunitária. Seguindo o que diz a Constituição
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), a coordenação
nacional das políticas de Educação Escolar Indígena é de competência do Ministério da Educação (Decreto nº26, de 1991), cabendo aos
estados e municípios a execução para a garantia desse direito dos povos indígenas.

DIREITO À TERRA
A Constituição de 1988 estabeleceu
que os direitos dos índios sobre as terras que
tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Os índios têm a posse das terras, que
são bens da União.

DIREITOS SOCIAIS
Os indígenas são cidadãos plenos e
têm direito aos benefícios sociais e previdenciários do Estado brasileiro. Como resultado da
Constituição de 1988, e o reconhecimento dos
novos direitos indígenas, houve um avanço no
reconhecimento dos direitos previdenciários.

DIREITO À SAÚDE
O Subsistema de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas, criado em 1999 (Lei nº
9.836/99, conhecida como Lei Arouca), é formado pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) que se configuram em uma rede
de serviços implantada nas terras indígenas
para atender essa população, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais.

Seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), esse subsistema considerou a participação indígena como uma premissa para aumentar o controle e o planejamento
dos serviços, bem como uma forma de reforçar
a autodeterminação desses povos:
São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 1988)
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Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter
uma base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e da clientela - O ensino da História do Brasil levará em
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígenas, africana e europeia. (Art. 26, § 4º
- Seção I – Cap II – LDB – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL, 1988).
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos,
a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas
línguas e ciências; II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e
demais sociedades indígenas e não-índias. Art. 79 - A
União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às
comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. § 1º- Os programas
serão planejados com audiência das comunidades indígenas. § 2º- Os programas a que se refere este artigo,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos: - fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena;
- manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades
indígenas; - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; - elaborar e
publicar sistematicamente material didático específico
e diferenciado (LEI Nº 9.394 de 20 de Dezembro de
1996).

Com esta explanação sobre as principais leis que defendem a cultura indígena,
constatou-se que os “direitos” estão assegurados por elas, mas percebeu-se também que
mesmo em pleno século XXI, só a legitimação
das normas não é suficiente, ainda há muito
preconceito, discriminação e desrespeito com
estes povos. Para que estas leis passem a funcionar deve-se enxergar e aceitar o “outro” assim bem como a cultura produzida por ele.

A EDUCAÇÃO E A PEDAGOGIA
MUDANDO PARADIGMAS
Para que haja diálogos interculturais a
pedagogia deve priorizar a inter-relação entre
as diferentes culturas e não a imposição de
uma sobre a outra:
condições para que o aluno possa participar do processo de fazer história, principalmente pela valorização
da diversidade dos pontos de vista. É fundamental a
percepção tanto de professores como dos alunos da
importância do conhecimento da própria formação histórica e política, em que normalmente permanecem vários aspectos de grande resistência às mudanças, desvalorização da memória, manutenção de preconceitos
raciais, entre outros (BRODBECK, 2009, p. 10).

Dessa forma os grupos discriminados
encontram jeitos de resistir. Mas para que existam estes diálogos, os professores e toda comunidade escolar deve conhecer e debater sobre as diferenças entre as culturas estudadas.
Nenhuma cultura deve ser menosprezada. As
escolas e universidades devem ser espaço de
produção de conhecimento da sociedade e o
índio faz parte dela:
Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar
gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo de
uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços se desmistificando,
no ambiente em que decresceram em lugar de crescer”...Não creio na amorosidade entre os homens e
as mulheres, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha
uma importância fundamental neste fim de século. Ela
tem de estar presente em qualquer prática educativa
de caráter radical, crítico ou libertador...Se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda...Não é possível refazer este país,
democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida,
destruindo o sonho, inviabilizando o amor (FREIRE,
2000, p. 65- 67).
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Nestes diálogos educativos, favorecendo, assim, o acontecimento de aprendizagens
que valorizam as relações de interculturalidade
e de desconstrução das relações de dominação e de imposição de subalternidades a conversa ocorre em um entrelaçamento racional e
emocional, na aceitação do outro e do seu jeito
de ser:
os índios podem ser enxergados para além da chegada
dos portugueses, não simplesmente como vítimas dos
colonizadores, mas como agentes históricos que criativamente encontraram soluções de sobrevivência às
tentativas de extermínio, ora fugindo, ora se rebelando,
lutando ou negociando suas próprias existências e a
continuidade dos grupos (SILVA, 2010, p. 78-79).

Então o educar se daria pela transformação na convivência com o outro. Esta convivência não se pauta por demandar em se um
está certo ou errado, nem em transmitir conhecimentos ou conteúdos. Aqui o educar propõe
relações pessoais cooperativas que levem à
aceitação mútua:

o currículo não deve ser uma reprodução cultural passiva, mas um campo que possibilite reflexões e contestações sobre os modelos de sociedades existentes...
Essa nova perspectiva de inclusão dos valores socioculturais e históricos indígenas no cotidiano escolar
abre espaço para discutirmos as reais condições das
relações e redes sociais que os povos indígenas estão
inseridos (SILVA, 2010, p. 41).

Na aprendizagem humana este procesSem dúvida que pensar uma escoso de escuta caminha com a construção do la que possa acolher os saberes e aos fazeconhecimento:
res dos povos indígenas e, ao mesmo tempo,
consiga contemplar aquilo que um currículo e
uma organização escolar tradicional, do munUma impossibilidade lógica, biológica do ocidental, determinam como mínimo a ser
e histórica. Afirmar que o conhecimento tem considerado para os diferentes níveis de escoum papel mais importante nos dias que correm larização, é um grande desafio pedagógico e
do que em outro período qualquer, é (1) ignorar epistemológico: “Se partirmos da ideia de que
que o conhecimento está inscrito na vida, e (2) a escola é, concretamente um espaço constié levar longe demais a distinção trabalho ma- tuidor de destinos profissionais, ocupacionais
nual e trabalho intelectual, na medida em que e de trajetórias de vida, segundo a raça-cor do
o que observamos hoje é que um modo de
alunado, refletindo sobre sua vida social e subprodução de conhecimento que está se imponjetiva, ela pode ser um desencadeador ou um
do a todos sob controle de alguns... todavia
entrave para o pleno desenvolvimento desses
a diversidade de culturas da humanidade é a
sujeitos” (CUNHA; GRISA, 2013, p.111).
melhor expressão da diversidade de conhecimento (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 117).

Nesse diálogo, nenhuma cultura se sobrepõe a outra:
Valorizar uma razão etnocêntrica, intolerante, incapaz
de manter diálogo com o seu outro (culturas ameríndias
e africanas), pois sempre coloca em situação hierarquicamente desfavorável e como responsável pelas piores
“contaminações’ que a “pureza” ocidental pode sofrer.
A historiografia oficial não é capaz de perceber a contribuição cultural das raças indígenas no diálogo com a
Modernidade ocidental (SANTIAGO, 2000, p. 138).

Com isto, sugere-se uma escola que
venha ao encontro do sentido que educandos
possam atribuir a ela: “A tarefa da educação
escolar é permitir e facilitar o crescimento das
crianças como seres humanos que respeitem a
si próprios e os outros com consciência social
e ecológica, de modo que possam atuar com
responsabilidade e liberdade na comunidade a
que pertencem” (MATURANA, 2002, p.13).

112

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo esclarece que as leis existentes que obrigam o ensino da história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena nas escolas são bem limitadas, por causa da falta de discussões dessas temáticas:
Em geral, quando os indígenas constam nos “livros didáticos, os verbos que se referem a eles invariavelmente se
encontram no pretérito... e normalmente lhes é reservado um espaço no ‘cenário do Descobrimento’ para depois
desaparecerem e não retornarem mais à História. Outro equívoco é pensar que não existem ‘índios puros’ – como
se aqueles dos tempos de Cabral fossem mais ‘legítimos’ do que os nossos contemporâneos (SILVA, 2012, p.
77).

Ao analisar a realidade das escolas é possível que se encontre a discussão da história
e cultura indígena sendo promovida associada ao “Dia do Índio” e a africana e/ou afro-brasileira
relacionada ao “Dia da Consciência Negra”. E ao serem abordadas apenas em situações pontuais, não se oportuniza reflexões mais profundas a respeito das contribuições desses povos:
A necessidade de busca de conhecimento da história da cultura corporal de diferentes povos que habitam o Brasil, tais como africanos e seus descendentes e indígenas de diferentes etnias, com sensibilidade para suas lutas,
dentre elas: por liberdade; pela defesa de direitos; pela resistência a folclorização e/ou branqueamento de sua
cultura; pela recomposição de sua humanidade, corporeidade e identidade diante das discriminações e preconceitos que visam levá-los, bem como nos levar, ao esquecimento de nossas raízes multiculturais (GONÇALVES
JUNIOR, 2010, p. 63).

A educação é uma ferramenta para a formação dos indivíduos, pois o conhecimento leva
ao entendimento, ao respeito e aceitação não apenas das diferenças, mas das contribuições das
diversas culturas oriundas das várias matrizes culturais presentes na sociedade brasileira:
A escola, por seus conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização, introduz nos alunos/as, paulatinamente, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, as concepções, as disposições e os modos de
condutas que a sociedade adulta requer. Dessa forma, contribui decisivamente para a interiorização das ideias,
dos valores e das normas da comunidade (SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000, p. 14).

Mas isso só será realidade quando houver diálogo entre as várias etnias que fazem parte
do Brasil, nunca priorizando uma cultura sobre a outra. A escola deve ser espaço de formação
de pensamento crítico, assim é necessário que a educação promova reflexão sobre a discriminação dos povos indígenas, mesmo atualmente, mesmo que não se tenha alunos dessa etnia,
se faz necessário que o povo brasileiro participe do debate sobre a igualdade de direitos:
o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos
de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É
fomentada pelo conhecimento, abertura de espírito, comunicação e a liberdade de
pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é harmonia na diferença. Não
só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e de justiça.
A tolerância é uma virtude que torna a paz possível (UNESCO, 1995).
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APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

RESUMO: Esse trabalho buscou refletir sobre os caminhos que foram percorridos pela Educação
Infantil, a fim de garantir sua inserção nas políticas educacionais, bem como atender as exigências do Estado para cumprir com as demandas da sociedade e a expansão das redes públicas. Os documentos que abordam a legislação, a proposta curricular e a prática educativa que
viabiliza a adaptação da educação infantil aos sistemas educacionais convencionais também
foram analisados, para compreensão de como ocorre o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem durante a Educação Infantil, dentro de um espaço público considerando
suas ações, a forma de gestão e a proposta pedagógica escolar. A perspectiva educacional é
proporcionar um estabelecimento que tenha como foco a criança e um trabalho pedagógico
de qualidade, diversificado, aberto à família e a sociedade, apresentando como função social
o acolhimento, e educação e compartilhamento com a família sobre o desenvolvimento da
criança. Além da função social e política visam à criança como sujeito histórico e de direitos,
a função pedagógica promove a convivência, amplia os saberes e o conhecimento, sendo assim, a articulação dessas três funções garante o bem-estar das crianças, dos profissionais da
educação e das famílias.

Palavras-chave: Políticas, Reflexão, Prática, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil, dentro de um contexto histórico, destaca-se pela promoção da
autonomia, as interações entre crianças e adultos, o respeito, a importância das
heranças culturais e as normatizações correspondentes. Deste modo, compreender as diferenças entre criança e infância, proporciona ao professor interpretar a criança como
sujeito histórico e de direitos, valorizando as interações pessoais, a prática educativa e a construção da identidade (LIMA, 2011).
Ao longo das décadas, muitos documentos foram elaborados para normatizar as propostas voltadas à Educação Infantil, a fim de garantir o desenvolvimento e a aprendizagem às crianças, orientadas pelas políticas públicas, as propostas pedagógicas e curriculares, efetivando o
acesso e a melhoria qualidade do ensino (FORTUNATI, 2009).
Para Kramer (2009), a importância das orientações curriculares na Educação Infantil favorece e direciona as expectativas de aprendizagem, orientações didáticas, exploração dos campos de experiências, os desafios e as perspectivas que envolvem a escola, professor e demais
integrantes da comunidade escolar, buscando atender as necessidades de desenvolvimento
infantil. A Educação Infantil depende de mudanças, especialmente relacionadas às concepções
para o cuidar e educar, a fim de superação do assistencialismo, sendo fundamental a exploração
do tempo e do espaço para a qualidade das ações e do trabalho coletivo, bem como favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, a partir da interpretação e compreensão
das etapas do desenvolvimento (FERREIRA, 2013).
Neste contexto, o trabalho objetivou relacionar as possibilidades de aprendizagem na
Educação Infantil, considerando os documentos e políticas que orientam no desenvolvimento
das habilidades da criança. Como objetivos específicos, estão: refletir sobre as mudanças sociais e políticas ocorridas ao longo das décadas e sua interferência na Educação Infantil; identificar as relações entre criança e infância; analisar as definições da criança como sujeito histórico
e de direitos; estabelecer os desafios e as perspectivas da aprendizagem na Educação Infantil
(FERREIRA, 2013).
A importância deste trabalho justifica-se na necessidade de proporcionar às crianças na
Educação Infantil, um espaço determinado como ambiente de aprendizagem, foco no trabalho
pedagógico de qualidade, diversificado, aberto à família e à sociedade, promovendo acolhimento, cuidados, afetividade e o aprender. Para tanto, utilizou-se como metodologia um levantamento
bibliográfico, a fim de analisar as bases teóricas que discorrem acerca da temática, permitindo
a observação dos desafios e das perspectivas da Educação Infantil com relação ao crescimento
da demanda nos últimos anos, a interação entre crianças e adultos, bem como a necessidade
do envolvimento de todos no desenvolvimento da criança, cabendo ao papel do professor o
papel de orientador e mediador no processo educativo.
A Educação Infantil representa a primeira etapa da Educação Básica, conforme as normatizações atuais, mas ainda depende de muitas mudanças no cotidiano de uma escola para
garantir a qualidade na educação, uma gestão democrática que oportuniza um currículo integrado para a primeira infância e a articulação com a avaliação sintonizada ao cotidiano da criança.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Batista (2013), a sociedade
vive constantemente em transformação, a partir
da segunda metade do século XX, intensificaram-se as mudanças em todos os aspectos,
desde tecnológicos e científicos, a políticos e
religiosos, refletindo em causando mudanças
no comportamento humano, influenciando a
globalização mundial (BATISTA, 2013).
A sociedade tradicional que antecede
as transformações em diferentes setores, oferecia segurança e estabilidade aos indivíduos,
mas em contrapartida dificulta os avanços, a
criatividade e a liberdade de expressão (REGO,
2008). No âmbito educacional, a segurança e a
estabilidade apenas, reduziam a formação crítica dos estudantes, ampliando as perspectivas
de sujeitos aptos para o trabalho braçal, sem
questionamentos, interferências ou mudanças,
cabendo à necessidade de alterações na educação a fim de promover autonomia, respeito
as diversidades culturais, criticidade e demais
habilidades aos estudantes (AZEVEDO, 2009).
Na Educação Básica, a intenção sofreu
mudanças com relação à importância atribuída ao desenvolvimento das habilidades dos
sujeitos, acima da necessidade de contemplar
a formação para atuação no mercado de trabalho. A busca passou a intencionar pessoas
que questionam, lutam, refletem e argumentam,
buscando um bem como à sociedade (BASSEDAS, 2008).
No caso da Educação Infantil, etapa
fundamental para o desenvolvimento e potencialização das capacidades humanas, considerando um contexto contemporâneo, passou a
assumir a função de possibilitar as novas práticas educativas para transformações sociais,
políticas e educacionais (AZEVEDO, 2009).
Segundo Kramer (2009), a criança não
nasce sabendo relacionar-se com o outro, ela
precisa conviver para aprender sobre as for-

mas de relacionamento, tratando-se de uma
das principais tarefas da Educação Infantil, objetivando por meio das práticas cotidianas, a
produção de concepções de educação e cidadania, juntamente às crianças, não cabendo
à escola simplesmente a transmissão de informação, mas proporcionar experiências que são
compartilhadas cotidianamente em conversas,
resoluções de conflitos, em um trabalho pautado na ética e na construção de um mundo
melhor.
Antigamente a criança tinha como ambiente de socialização inicial sua própria família. Elas nasciam, cresciam junto aos pais, avós,
tios e irmãos. As interações aconteciam com
outras crianças nas brincadeiras entre vizinhos,
primos, parentes e vizinhos, transformando as
experiências e as heranças culturais em atitudes transmitidas de geração em geração. Outras experiências aconteciam apenas quando
a criança ingressava no Ensino Fundamental,
em média, quando completava os sete anos de
idade (LIMA, 2011).
Na escola, as crianças ampliaram suas
vivências com outros colegas, professores e a
comunidade em que estavam sendo inseridas.
O papel da escola era oportunizar conhecimentos científicos, artísticos, culturais, tecnológicos
ou outras experiências que não são possíveis
no ambiente familiar. Em algumas regiões mais
afastadas ou carentes, muitas escolas ainda
cumprem esse papel, de acordo com sua estrutura socioeconômica (REGO, 2008).
Atualmente, diante de todo esse processo de globalização, as crianças, desde os
primeiros anos de vida, já estabelecem interações com outros ambientes sociais, educacionais e acabam convivendo com diferentes
hábitos, brincadeiras e até modos de falar influenciados por comunidades. Essas relações
ampliam as perspectivas para aprendizagem,
pois as crianças convivem mais cedo com um
mundo permeado de pluralidade (BATISTA,
2013).
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Para Lima (2011), a visão hierárquica
de socialização tem sido muito questionada
nos últimos anos, em que as crianças chegam
ao mundo sem saber nada e são considerados seres incapazes, enquanto os adultos são
responsáveis pela sua inserção na sociedade.
Diante das atuais mudanças sociais, especialmente impulsionada pela globalização, as
crianças não se caracterizam mais como seres
passivos, pois são capazes de observar, tocar,
pensar, interagir de forma ativa com as pessoas e com os meios que a rodeiam, oferecendo
novas contribuições para as culturas existentes
(BATISTA, 2013).
De acordo com Bassedas (2008),
quando a socialização é abordada, as discussões direcionam aos processos de aprendizagem, permitindo a compreensão sobre as mudanças que ocorrem entre os seres humanos e
suas relações sociais. A organização da família
tradicional vem sendo substituída por uma pluralidade de formações familiares. A partir das
transformações que permitem à mulher um espaço na sociedade, deixando de ser apenas
reprodutora e organizadora do lar, situação favorecida com o apoio de algumas instituições
sociais, como as creches que foram criadas
para atender as necessidades da nova situação social da mulher. A partir desse momento, as escolas infantis foram se adequando e
tornando-se colaboradoras dos homens e mulheres do mundo contemporâneo, com relação
à educação e aos cuidados com as crianças
(KRAMER, 2009).

gica das instituições de Educação Infantil, reforçando a autonomia determinada pela Lei de
Diretrizes e Bases (LDB – Lei nº 9.394/96). A
partir da instituição da Lei das Diretrizes e Bases, muitos documentos oficiais foram publicados, como as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (1999), que definem
normas comuns para reforçar os princípios, os
fundamentos e os procedimentos articuladores do processo de aprendizagem (KRAMER,
2009).
Outro documento importante e representativo é o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (1998), que não se trata
de uma norma, mas aponta algumas metas de
qualidade para garantir o desenvolvimento integral das crianças, reconhecendo seu direito
à infância e como cidadão (OLIVEIRA, 2014).
De acordo com Batista (2013), em
2007, foram elaboradas as Orientações Curriculares, abordando as expectativas de aprendizagem, bem como orientações didáticas para
a Educação Infantil, referenciando o trabalho
pedagógico nas instituições escolares que
atendem às crianças.
Kramer (2009) ainda ressalta que, dentre outros referenciais, os documentos voltados
à Educação Infantil legitimam a importância
do trabalho educativo e do professor no planejamento de situações de aprendizagem, das
ações, da avaliação e da integração de todo o
processo no projeto pedagógico de cada unidade educacional.

Os estabelecimentos de Educação Infantil organizam seus espaços, propiciando às
O DESENVOLVIMENTO E A
crianças situações de aprendizagem, além de
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
favorecer um diálogo contínuo entre a família,
INFANTIL
a sociedade e a comunidade, para que cada
um possa compreender suas novas atribuições
Ao utilizar-se do critério idade, pro(AZEVEDO, 2009).
cura-se identificar algumas características no
comportamento da criança, já se tratando da
Segundo Lima (2011), as atuais muideia de infância, buscam-se algumas significadanças na Educação Infantil iniciaram, espeções ideológicas. As duas concepções estão
cialmente, a partir da implementação de diretribaseadas na natureza infantil e não na condizes oficiais e referenciais, de âmbito nacional,
ção infantil (GARANHANI, 2010).
apoiando a elaboração da proposta pedagó120
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Para Kramer:
Entende-se a criança por oposição ao adulto: oposição
estabelecida pela falta de idade ou de “maturidade” e
“adequada integração social” [...] Ao se adotar uma
concepção abstrata de infância, está se analisando a
criança como “natureza infantil”, distanciando-a de suas
condições objetivas de vida, como se estas fossem
desvinculadas das relações de produção existentes na
realidade (KRAMER, 2001, p.15).

um compromisso político e social dentro da sociedade contemporânea, a fim de atender as
especificidades da criança como um ser concreto, que promove vivências significativas na
sua formação (GARANHANI, 2010).
As relações que as crianças estabelecem no início de suas vidas são influências
importantes para seu desenvolvimento. As capacidades que as crianças manifestam nas relações com os adultos são referenciais para os
estudos da psicologia evolutiva e da educação
(BRZEZINSKI, 2012).

Portanto, a descoberta da infância corresponde a uma particularidade infantil, ou seja,
aquilo que distingue a criança de um adulto,
devido à imaturidade para assumir funções que
exigem maior conhecimento, habilidades e experiências humanas. Segundo Lakomy (2008),
Para entender como as crianças se
a ideia de infância surgiu a partir de uma sociedesenvolvem e aprendem, faz-se necessária
dade capitalista, urbano-industrial, na medida
a compreensão de como funciona o procesem que se alteram a inserção e o papel social
so de maturação, que está além das mudanda criança na sociedade.
ças quantitativas, relacionadas ao crescimento,
mas envolvem os aspectos biológicos, físicos
Na sociedade feudal, a criança exercia
e evolutivos de uma pessoa (LAKOMY, 2008).
um papel produtivo. O alto índice de mortalidade infantil era considerado natural, pois quanPara Fortunati (2009), o desenvolvido a criança sobreviveu já entrava diretamente
mento da linguagem, do raciocínio, da memóinserida no mundo dos adultos. Na sociedade
ria, da atenção, da estima que determinam as
burguesa os pequenos precisam de cuidados,
potencialidades humanas, bem como a própria
escolarização e preparo para atuação no futuro
aprendizagem, momento que se incorpora no(FORTUNATI, 2009).
vos conhecimentos, valores e habilidades à
formação do sujeito. A criança de zero a seis
Diante desta realidade, o conceito de
anos, que compreende a Educação Infantil, preinfância passou a ser determinado, historicacisa de cuidados básicos, ampliados a cada
mente, pela modificação das formas de organiano de sua idade, refletindo em necessidade
zação da sociedade. Diferentes estudos contride acompanhamento de sua evolução. Durante
buíram para a identificação de quando surgiu o
essa faixa etária, ocorre um processo de comreconhecimento da infância no Brasil, variando
plexidade que não se repetirá durante o desende acordo com o contexto social que a criança
volvimento da criança, assim como as relações
estava inserida (GARANHANI, 2010).
com as diversidades que serão apresentadas
pelo meio (BRZEZINSKI, 2012).
Segundo Martinez (2009), dentro da
área da Pedagogia, a imagem de infância é
A herança genética também tem seu
elaborada a partir de noções pedagógicas de
papel no desenvolvimento do ser humano, innatureza e de cultura, por meio de um caráter
fluenciando a maneira como a criança aprentemporal, que conceitua a infância como o temde, determinando características que estabelepo que precede a idade adulta, caracterizando
ce uma sequência comum de desenvolvimento
assim, o fator biológico e temporal.
(LAKOMY, 2008). Na Educação Infantil, algumas situações devem ser consideradas, como
Os conceitos de infância, em diferentes
por exemplo, a subordinação da aprendizagem
momentos da história são bem semelhantes,
ao desenvolvimento, diante da impossibilidade
cabendo às instituições escolares assumirem
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de ensinar numerais para crianças que ainda desenvolvimento. De acordo com Martinez
não tem noção um conceito de número corre- (2009), os estágios de desenvolvimento são
tamente estabelecida (MARTINEZ, 2009).
considerados universais e todos os seres humanos vivenciam os mesmos estágios, não
Diante dessa realidade, a contribuição necessariamente na mesma idade, pois deda psicologia é fundamental para o desenvol- pendem dos estímulos e das interações, bem
vimento e aprendizagem na Educação Infan- como da qualidade do aprender.
til. As abordagens de Piaget e Vygotsky estabelecem relações entre o desenvolvimento e
Durante a etapa da Educação Infantil
aprendizagem, permitindo a compreensão de a evolução da criança ocorre em três grandes
que a maturação por si só não seria capaz de áreas do desenvolvimento conhecidas como
produzir as funções psicológicas próprias dos capacidade motora, cognitiva e afetiva (BRZEseres humanos, precisando da aprendizagem ZINSKI, 2012). Para Fortunati (2009), a capapara aprimoramento da interação com outras cidade motora representa as relações entre o
pessoas (BRZEZINSKI, 2012).
movimento corporal, considerando as possibilidades globais da criança, a partir dos segmenAs crianças começam a utilizar a lin- tos corporais. A capacidade motora permite ao
guagem como um veículo de comunicação, indivíduo a movimentação, a execução de téccontrole e regulação das ações das outras pes- nicas corporais e o crescimento, podendo ser
soas. A interação proporciona o planejamento praticado em atividades de correr, pular, danda sua ação e a linguagem transforma-se em çar, entre outras possibilidades.
pensamento. Quando observam pessoas com
desenvolvimento acima, as crianças conseNo caso da capacidade cognitiva, reguem aprender e realizar atividades ainda não presenta a maneira como a criança compreenexecutadas (REGO, 2008).
de as relações entre pensamento e realidade,
sendo diferente em cada idade ou faixa etáSegundo Lima (2011), todos esses ria, variando entre as crianças. A capacidade
aspectos do processo de desenvolvimento da cognitiva proporciona o uso da linguagem em
criança estão integrados na concepção cons- diferentes situações, para questionamentos, retrutivista do desenvolvimento e da aprendiza- solução de problemas e interação com o meio,
gem. As crianças aprendem de maneiras muito cabendo à necessidade do estímulo para que
variadas, especialmente a partir do dinâmicos, a criança desenvolva todas as habilidades huda contextualização e da ludicidade. Segundo manas (BASSEDAS, 2008).
Palácios apud Bassedas:
Segundo Garanhani (2010), a capaPodemos considerar a existência de diversos caminhos, cidade afetiva envolve as possibilidades da
diferentes maneiras de aprender, cada uma destacacriança sentir-se segura, permitindo o alcance
da por referentes teóricos variados: a aprendizagem
através da experiência em determinadas situações, a do equilíbrio emocional, da participação nas
aprendizagem dá através do prêmio e do castigo, a relações interpessoais e percepção do cariaprendizagem da formação de “andaimes” por parte da nho, emoções e sensações. As capacidades
pessoa adulta ou outra pessoa mais capaz (PALÁCIOS, do desenvolvimento infantil elucidam, mas o
1991 apud BASSEDAS, 2008, p. 25).
desenvolvimento ocorre de maneira global, durante o processo de escolarização. O profesPortanto, a interação do adulto com a
sor, dentro de uma perspectiva construtivista,
criança proporciona experiências estimuladoprecisa saber o momento de intervir e planejar
ras, cotidianas que contribuem na aprendizasuas ações para favorecer e estimular o desengem dessa criança até que se torne um adulvolvimento e aprendizagem da criança (BRZEto, passando por estágios que concretizam o
ZINSKI, 2012).
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Os documentos, legislações, diretrizes e orientações curriculares que embasam
a Educação Infantil, afirmam que as crianças
se desenvolvem conforme as possibilidades de
participação com o meio sociocultural, a partir
de atividades de interação com diferentes parceiros, cabendo a necessidade de atuação de
cada integrante da comunidade escolar para
alcance do desenvolvimento e aprendizagem
das crianças (KRAMER, 2009).
Segundo Rego (2008), os princípios
dos processos de aprendizagem ocorrem por
meio de diferentes ações que a criança realiza
dentro de um meio cultural concreto, refletindo na importância de amplas oportunidades
às crianças, a fim de proporcionar a troca de
experiências e conhecimentos com pessoas
da mesma faixa etária ou não. Com relação ao
cuidar e educar, compreende-se como atender
as necessidades físicas da criança, oferecendo
as devidas condições às crianças para sentir-se confortável em relação ao sono, à fome, à
sede, à higiene, além de garantir a segurança,
alimentação, a curiosidade e expressividade infantis (BRZEZINSKI, 2012).

metas que foram estabelecidas coletivamente.
O currículo é o conjunto de experiências, atividades e interações disponíveis no cotidiano
da unidade e que promovem as aprendizagens
das crianças. A programação didática é o roteiro de atividades que serão desenvolvidas em
cada turma (AZEVEDO, 2009).
Sendo assim, a partir do projeto pedagógico e do currículo, os professores realizam
sua programação didática, roteirizando as atividades, o modo de estruturar o ambiente de
vivência e de aprendizagem. Para auxiliar o planejamento do seu trabalho, o professor conta
com os seguintes elementos: as interações e
relações, o manejo do tempo, a estruturação
do espaço e a seleção e uso dos materiais
(MARTINEZ, 2009).
A organização do tempo e do espaço
para realização das atividades sugeridas no
planejamento do educador garante condições
mínimas de qualidade da prática educativa, cabendo à necessidade de entender a diferença
entre espaço e ambiente, pois espaço representa a parte física para a organização de objetos, móveis, brinquedos, entre outros, enquanto
o ambiente configura a interação desse espaço
com os objetos, com o trabalho que será realizado, com o clima, com a questão emocional e
as pessoas envolvidas (OLIVEIRA, 2014).

A mediação do professor ocorre a
partir de suas ações que buscam familiarizar
a criança com significações historicamente
elaboradas para orientar o agir das pessoas
e compreender as situações e os elementos
do mundo. As atitudes do professor podem ser
Para Maciel (2012), faz-se fundamental
chamadas de ações do ensino, que direcionam que o espaço, enquanto ambiente de aprendiaos significados para interagir com as ações zagem, retrata o que acontece, quais relações
das crianças (MARTINEZ, 2009).
serão estabelecidas. Em relação ao tempo está
presente dentro dessa perspectiva, quando se
O trabalho com a família requer que as organiza o espaço automaticamente relacionaequipes de educadores trabalhem para com- -se o tempo. Os dois estão diretamente relaciopreendê-las e tê-las como parcerias. É preciso nados.
acolher diferentes formas de estrutura familiar,
respeitar o olhar delas sobre suas necessidaNa educação infantil, a rotina é impordes, opiniões e aspirações com relação aos tante na organização do tempo, mas na prátiseus filhos (FORTUNATI, 2009).
ca ela precisa ser significativa, bem elaborada,
fundamentada. Além da organização do tempo
O professor, para orientar suas práti- e do espaço cabe ao professor oferecer os macas, buscam os como instrumentos de apren- teriais necessários para o desenvolvimento das
dizagem o projeto pedagógico, o currículo e as atividades. Os recursos e objetos possibilitam
programações didáticas. O projeto pedagógico ações diversas, e estimulam sensações de afeé o instrumento político que define as aprendi- to, cognição e imaginação (MARTINEZ, 2009).
zagens a serem realizadas de acordo com as
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Nas últimas décadas, a demanda para
atendimento na educação infantil aumentou de
maneira significativa, bem como o preconceito
com relação a essas instituições estão sendo
superados mediante os benefícios que elas
oferecem às crianças (OLIVEIRA, 2014).
Para Macedo e Passos (2012), a educação considera o conhecimento científico das
crianças, além de suas capacidades de interação com o mundo. O reconhecimento das
crianças pequenas como pessoas capazes de
interagir com o mundo e capazes de aprender
desde que nascem, representa uma importante possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento das habilidades infantis.
As crianças interagem com três tipos
de adultos: os familiares, os profissionais docentes e os demais profissionais da unidade
escolar. Os familiares são os responsáveis pela
criança, um dos desafios é a complementaridade, a partilha, a relação que será estabelecida
entre escola, criança e família. A partir da convivência é possível a reflexão sobre as identidades e as diversidades das crianças (FERREIRA, 2012).
A escola que interage com a família
constitui uma instituição aberta, tornando-se
conhecida e respeitada. Na Educação Infantil,
a presença do profissional docente pertence
às políticas atuais, representando um papel de
responsabilidade acima do assistencialismo,
cabendo a necessidade de uma articulação na
questão do cuidar e educar (ROMANOWSKI,
2010).

Dentro de uma nova perspectiva, entende-se que o papel do professor é de orientador
que busca conhecimentos, desenvolve projetos
que atendem as necessidades individuais e do
grupo, por meio das interações, oferecendo muito
mais do que sabe no desenvolvimento da aprendizagem, além de assumir um papel de mediação
do aprender, direcionando as crianças na aquisição do conhecimento (OLIVEIRA, 2014).
Assim como os professores, espera-se
dos demais profissionais da educação a interação
com as crianças, pois todos acabam realizando
ações que contribuem para o processo educativo.
E como qualquer outro profissional necessita de
oportunidade na sua formação em serviço para o
bem de todos (MARIEL, 2012).
Todos que participam da escola são educadores e acabam participando do processo de
construção de uma escola de Educação Infantil.
A concepção sustentável, democrática e participativa de gestão, envolve todos no processo educacional compartilhando os saberes e as responsabilidades (OLIVEIRA, 2014). O grande desafio
educacional é a universalização do ensino, socializar e ensinar a todos, superar as desigualdades
de qualquer gênero. Sendo assim, como primeira
etapa da Educação Básica, há a necessidade de
uma reflexão sobre a mudança curricular atendendo as diversidades e as pluralidades nas suas concepções e práticas (MACEDO E PASSOS, 2012).

A atual administração pública apresenta
novos horizontes para a política pública educacional e tem como princípio o currículo e a qualidade
social da educação. Na Educação Infantil, um currículo integrado para a primeira infância e articulado, representa um importante desafio, superando
a divisão entre as faixas etárias para atendimento e
promoção do desenvolvimento integral das crianA partir da Lei de Diretrizes e Bases, ças (FERREIRA, 2013).
que estabeleceu critérios para o exercício da
Para Oliveira (2014), a Educação Infantil
docência, a educação passou a exigir do profissional uma formação superior mínima, pre- apresenta um currículo em que a brincadeira, a
ferencialmente em Pedagogia, a fim de atuar ludicidade, a expressão corporal e a imaginação
como professor da Educação Básica (FERREI- sejam elementos integrantes no processo de alfabetização, bem como a sintonia com a prática coRA, 2012).
tidiana, vivenciada pelas crianças na promoção da
reflexão permanente sobre as ações do educador.

124

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

De acordo com Bibiano (2011), um desafio educacional é a universalização do ensino,
ou seja, a possibilidade de socializar e ensinar
a todos, superando as desigualdades seja de
qualquer gênero. Deste modo, cabe aos professores e aos demais profissionais da educação,
uma interação com as crianças, pois todos acabam realizando ações que contribuem para o
processo educativo.

alismo nominal. Sendo assim, uma aprendizagem proposta por atividades contextualizadas,
que pertençam à realidade da criança, permite uma melhor interação, além de possibilitar a
aquisição de conteúdos mais facilmente e negociar regras de convivência (FERREIRA, 2013).
Uma metodologia dinâmica e contextualizada também permite que ocorra um levantamento de hipóteses para encontrar soluções a
situações-problema, levando ao acesso ampliado de mundo e sociedade, estando inacessível
à criança, caso não houvesse o contato com representações realistas ao manter o ensino enraizado apenas em momentos do cotidiano infantil
(ROMANOWSKI, 2010).

Para Maciel (2012), todos que participam da escola e compõem a comunidade escolar, acabam influenciando e participando do
processo de desenvolvimento e aprendizagem
da criança, favorecendo a construção de uma
escola de Educação Infantil que visa a concepção sustentável, envolvendo todos no processo
educacional, compartilhando os saberes e as
Durante a Educação Infantil, a partir da
responsabilidades.
adoção de uma prática docente contextualizada, as crianças são convidadas à construção e
Durante a Educação Infantil, a criança transformação da realidade, expressando suas
está construindo sua própria identidade e explo- vontades e imaginação, pois quando um objeto
rando as limitações de seu corpo. Sendo assim, é simbolizado, sua condição de uso deve ser
as capacidades cognitivas devem ser traba- analisada de modo que a criança seja capaz de
lhadas em concordância com a exploração da atribuir ao objeto significados que representam
capacidade motora das crianças em situações um mundo, a partir da percepção imaginativa
dinâmicas e contextualizadas, proporcionando que proporciona a assimilação da realidade à
ao experimento de movimentos novos, agilidade aprendizagem (KRAMER, 2009).
para percorrer espaços desconhecidos e confiança na sua capacidade de mobilidade (MAO principal desafios dos espaços destiCEDO E PASSOS, 2012).
nados à Educação Infantil é atender as necessidades das crianças de maneira organizada, resSegundo Oliveira (2014), na Educação peitando a faixa etária dos sujeitos, ampliando
Infantil, a criança está deixando a fase de co- o acesso aos objetos e atividades diferenciadas
nhecimento prático, ou seja, que necessita de de modo que a criança seja levada à assimilaalgo concreto para entender o contexto ao seu ção da realidade social que está inserida à imaredor, passando para fase simbólica, dependen- ginação conquistada pela liberdade de expresdo de símbolos para representar a realidade de são (MACEDO E PASSOS, 2012).
objetos e situações na mente da criança. Nesta
fase etária, existem muitas limitações que ainda
Deste modo, as possibilidades de
atrapalham o desenvolvimento da inteligência aprendizagem serão ampliadas e os momentos
cognitiva.
de atividades diários direcionados às movimentações corporais da criança, concentrando o
Para Bibiano (2011), trata-se da fase aprimoramento de suas potencialidades em atida vida infantil com maior dificuldade para res- vidades específicas, planejadas e organizadas
ponder questionamento, além da deficiência na previamente a fim de mudar a reorganização
capacidade de entender relações, classificar ob- dos espaços, de acordo com as necessidades
jetivos de maneira sistêmica e dar nomes aos de aprendizagem (BIBIANO, 2011).
objetos diferentes dos conhecidos, sem que a
criança consiga classificar algo sem conhecer
seu nome ou significado, conhecido como re125
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, mas ainda existe uma parcela considerável de crianças que não frequentam a Educação
Infantil, que atende a faixa etária até os seis anos de idade. Cabe ao Estado oferecer vagas e
estabelecimentos qualificados para atender a demanda e oferecer educação para todos.
A Educação Infantil tem a perspectiva de garantir, dentro da Educação Básica, a complementaridade e a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. A educação das crianças
desempenha um papel complexo no atendimento integral, com relação ao desenvolvimento e
potencialização das habilidades infantis, característica política importante dessa etapa.
Para garantir um atendimento de qualidade, as unidades de Educação Infantil precisam
assumir o lugar como primeira etapa da Educação Básica, possibilitando a interação com outras
pessoas, respeitando e acolhendo as diversidades, reconhecendo o mundo com o olhar do outro e compreendendo os outros grupos sociais.
O atual momento histórico direciona para a questão sobre como o conhecimento e a
aprendizagem oportuna para a futura geração, o que se espera dela, suas intenções, suas ações
e o professor ideal. A gestão da escola de Educação Infantil tem como função priorizar o bem
estar de todos e garantir que crianças e adultos tenham uma experiência de vida sustentável.
O trabalho pedagógico deve ser organizado para projetar e mediar as interações, planejando o espaço, o tempo, as rotinas, o brincar, as estratégias pedagógicas que permitam
o acompanhamento e a avaliação da prática educativa, objetivando a melhoria do ensino
focando as seguintes ações: infraestrutura, currículo, formação de educadores e gestão pedagógica.
Diante de diferentes perspectivas de desenvolvimento educacional, a Educação Infantil
contribui efetivamente com os planos econômicos e sociais atuais, não cabendo a intimidação
de nenhum integrante da comunidade escolar, pois a partir da união, escola e sociedade em
movimento, com a mesma sinergia, as transformações permitirão experiências promissoras a
toda a nação.
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em: <http://www.ppge.ufpr.br/dissertacoes.pdf>.
Acesso em 06/06/2020.
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A CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

RESUMO: Este artigo vem falar sobre a metodologia nas aulas de Educação. Como surgiu este
componente curricular, qual era sua função e como a LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais traz uma mudança significativa para as aulas. Ainda pouco valorizada na grade curricular, as aulas de Educação Física contribuem com a formação do indivíduo e despertam
nos estudantes o interesse pela prática de exercícios. Seja através de jogos, danças, lutas ou
ginásticas, o momento de recreação é também considerada uma aula de vantagens e benefícios para a saúde, desenvolvimento de habilidades e construção de caráter dos alunos. Paulo
Freire procura deixar claro sua maneira de pensar sobre a prática de educadores críticos e
progressistas, onde acredita que alguns deles, são necessários, pois a própria prática se torna
uma exigência da relação entre teoria e prática, a saber, a práxis. Venho também retratar como
as ideias de Paulo Freire podem colaborar para que a prática pedagógica resulte numa aprendizagem significativa, construída juntamente com os alunos, baseado em autores relevantes
ao tema trago aqui reflexões sobre as práticas pedagógicas nas aulas de Educação Física.

Palavras-chave: Educação Física; Práticas Pedagógicas; Metodologia.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo apresentar algumas aproximações entre a prática pedagógica nas aulas de Educação Física com as ideias Freirianas. Paulo Freire
(1921 – 1997) um educador que esteve à frente de seu tempo e que contribui
imensamente até os dias atuais com suas ideias e “métodos” sobre a prática pedagógica no
processo educacional no Brasil e no mundo, caminhando em direção à educação libertadora,
principalmente dos excluídos encontra o ideário neoliberal.
A Educação Física na escola ainda hoje permanece atrelada a prática pedagógica que
exclui os menos aptos fisicamente com conteúdos e estratégias que se confundem. Assim sendo, o presente ensaio procura apresentar a crise do paradigma dominante da Educação Física
e o paradigma emergente: o conceito da Cinesiologia Humana, com as ideias Freireanas com
ênfase nas categorias da Pedagogia da Autonomia e que oferecem grandes contribuições para
a prática pedagógica, inclusive para o professor de Educação Física.
O artigo pode causar estranhamento nas pessoas, pois quando nos referimos ao componente curricular Educação Física, a ideia aceita e transmitida culturalmente, relaciona as aulas
com momentos para relaxar o corpo, treinar uma modalidade esportiva ou se exercitar. Estudar
nas aulas de Educação Física? Para responder a esta questão impertinente basta lembrar-se de
como foi a sua Educação Física e com certeza virão à mente momentos que permeiam uma
vastidão de sentimentos. Enquanto nas outras disciplinas “estudamos” aprendemos alguma
coisa, na Educação Física é a hora do “fazer”, sem necessariamente envolver a relação com o
aprendizado de algum conhecimento específico.
A Educação Física que também é um componente curricular de acordo com a LDB
(BRASIL, 1996), incluída na base Nacional comum no ensino fundamental e médio e, portanto,
com a mesma importância que os clássicos, devemos possibilitar os (as) alunos (as) estudar e
aprender conhecimentos relacionados com essas áreas específicas. Da mesma maneira Mariz
de Oliveira (2006, p.6) afirma que:
Quando nos referimos à instituição Escola em geral, quaisquer que sejam as suas fases na Educação Infantil,
no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, pressupomos professores ensinando e alunos aprendendo conhecimentos próprios e específicos que caracterizam os componentes curriculares tais como, entre os clássicos e os
mais popularmente lembrados, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (Biologia, Química, Física), Geografia, e
História (OLIVEIRA, 2006, p.6).

Considerar a Educação Física escolar independente dos níveis de ensino, nos dias de
hoje é com certeza um grande desafio, por conta de uma diversidade de entendimentos, práticas pedagógicas e abordagens conflitantes e contraditórias sobre a área. Para a sociedade em
geral e grande parte da comunidade escolar, na educação física é o momento mais aguardado
para alguns alunos (as) como o mais odiado para outros (as), estabelecendo assim uma crise
do paradigma dominante desta Educação Física.
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Estabelecendo uma relação com as ideias de Boaventura Souza Santos (2010) há diversos sinais de que o paradigma dominante atravessa uma crise que, além de profunda, é irreversível. Na Educação Física a crise do paradigma dominante se dá por conta de várias evidências,
legais, factuais e sociais. Apesar de incluída na LDB de 9394/96 a redação como componente
curricular a Educação Física ainda traz claras evidências de um tratamento e entendimento
diferente dos demais componentes, sendo, “sua prática facultativa ao aluno (I) – que cumpra
jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (II) – maior de trinta anos de idade; (III) – que
estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da
educação física; (VI) – que tenha prole”. Para Mariz de Oliveira (2006):
Se depender do senso comum da maioria da população, e dos legisladores e executivos em geral, vamos ter de
abordar, aqui sim e muito, pela sua presença num próximo documento legal. O atual já a tornou facultativa em
várias circunstâncias e também nos períodos noturnos de aulas. E por que será? Aquela maioria da população,
incluindo os integrantes dos poderes legislativo e executivo, invariavelmente envolveu-se com aulas de Educação
Física na escola, frequentando-as ou solicitando dispensa das mesmas. Dispensa de aulas? O que é isso? Alguém
é dispensado de aulas de Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Física, Química, Ciências...? A Educação Física é menos importante que esses outros componentes curriculares? (OLIVEIRA, 2006).

A Educação Física que atualmente se vê nas escolas brasileiras vem perdendo seu espaço na matriz curricular, por conta das práticas pedagógicas descontextualizadas e à iniciação
e aperfeiçoamento do treinamento esportivo desenvolvido durante as aulas.
Enquanto professor de prática de Ensino no ensino superior e formador de professores
na rede particular de ensino, vemos corriqueiramente relatos de casos de “terceirização” da
Educação Física, onde a sua prática é realizada fora da grade e com turmas agrupadas ou fora
do âmbito escolar, praticada em academias de ginástica.
Alguns estudos trouxeram à tona à fragilidade da nossa área e a crise no qual se encontra (OYAMA, 1995), (SILVEIRA & TANI, 2008), além de sua possível extinção (BRESSAN,
1979), (BRITO, 1969). De acordo com Cone (2014) por conta da confusão estabelecida pela
indefinição de objetivos claros e conteúdos específicos, o professor de educação física no âmbito vai desaparecer e se tornará num instrutor de atividade física desenvolvendo programas de
atividades físicas.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ESPORTE
No Brasil a Educação Física serviu a interesses políticos e sociais relacionando as aulas em programas de atividades físicas utilizando métodos de ginásticas muitos difundidos na
Europa visando o vigor orgânico ou mesmo
um programa de treinamento esportivo.
O Esporte enquanto manifestação da
cultura serviu como principal conteúdo desenvolvido nas aulas de educação física e o principal objetivo foram e têm sido desenvolver o
potencial técnico esportivo dos alunos através
de exercícios e jogos que aprimorem os fundamentos e táticas de algumas modalidades
esportivas.
O jogo, o esporte, as atividades rítmicas e a luta ainda são os conteúdos apresentados pelos PCN de Educação Física (BRASIL,
1996) e trazem resquícios de um currículo que
ainda evidencia a doutrinação esportivista, característica dos fins esportivos, confundindo
fins com meios, isto é, as orientações didáticas
e conteúdos. Historicamente no Brasil a Educação Física Escolar teve prioritariamente suas
aulas indo ao encontro de interesses políticos,
ideológicos, resultantes de modelos hegemônicos eurocêntricos, e incorporados sem nenhum rigor acadêmico.
Na Inglaterra, devido à dinâmica das
relações sociais durante a Revolução Industrial
(século XVIII) nota-se o enriquecimento da classe de comerciantes que influenciou o sistema
educacional inglês e promoveu a abertura das
escolas e universidades das classes altas, levando à convivência entre as classes sociais
dos filhos dos aristocratas e dos ricos comerciantes.

A tradição da alta classe inglesa considerava a liberdade fundamental para a formação de um espírito independente e as instituições de ensino permitiam aos alunos o direito
de desfrutar o seu tempo livre da maneira que
quisessem. Com o passar do tempo, entretanto, começaram a surgir situações de vandalismo, crueldade e vulgaridade, praticadas pelos
estudantes ingleses.
As autoridades educacionais foram
obrigadas a instalar um sistema de vigilância
sobre os alunos que repercutiu na organização
das atividades esportivas. Algumas atividades
foram proibidas, outras, criadas, enquanto a
maior parte passou a ser regulamentada. Essa
regulamentação caracteriza o esporte até os
dias de hoje. As regras são rígidas, há árbitros
para aplicá-las e os atletas que não as seguem
são punidos. As classes dominantes passaram
então a utilizar o esporte como forma de controle sobre os adolescentes e este passou a
fazer parte da grade curricular nas instituições
de ensino.
O esporte foi utilizado para “forjar o
caráter” dos futuros líderes que atuariam em
diferentes frentes na administração do império
colonial britânico. A influência colonial da Inglaterra e as características que o esporte assumiu no período fizeram com que o mesmo fosse exportado a todos os continentes (RIBEIRO;
VASQUINHO, 2012).

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM
A TIPIFICAÇÃO ESPORTIVA
Toda metodologia de ensino da Educação Física, nas escolas, mantém essas raízes
em práticas anteriormente ligadas a produção
de trabalhadores aptos física e moralmente. O
desenvolvimento das aulas com a tipificação
esportiva fizeram com a Educação Física no
Brasil torna-se um componente diferente dentro
da proposta pedagógica da escola; o professor
de educação física atuando como um técnico
e/ou preparador físico, os alunos considerados
como atletas e os conteúdos voltados para um
programa de iniciação esportiva.
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No esporte a figura do técnico e/ou
treinador está invariavelmente relacionada com
a preocupação do rendimento orgânico, funcional e tático do atleta visando à competição.
Para isso, lança-se mão de programas de treinamento físicos e tático extenuantes no qual a
repetição busca levar a perfeição. O atleta é
submetido a incansáveis programas de treinamento transformando-o num mero coadjuvante
nesse processo primitivo de aprendizagem.

ção ética dos educadores, conscientizando-os
sobre a importância de estimular os educando
a uma reflexão crítica da realidade em que está
inserida (LOURO, 999).
Além do papel e formador o professor
tem o papel de fazer o aluno compreender
quais as suas responsabilidades, a Educação
Física beneficia os alunos através do autoconhecimento e autoconfiança, socialização, desperta o espírito de equipe, melhora a autoestima, favorece o desenvolvimento motor, sem
contar que por meio da prática regular de exercícios físicos é possível reduzir o risco de doenças relacionadas ao coração e pressão arterial, ajuda no ganho de resistência muscular e
equilíbrio dos níveis de colesterol, por exemplo
(LOURO, 999).

Segundo Louro (1999) as práticas escolares continuam solidificando a distinção dos
indivíduos feita através de suas capacidades
físicas e de seu sexo biológico, através da noção de papéis sociais ligados a cada gênero.
E principalmente os professores em suas aulas
deveriam levar em conta o contexto dos alunos
em que os alunos estão inseridos, qual seja a
relevância social, isto é, a bagagem social que
Paulo Freire (1996) ressalta em seu licada aluno traz em si, devendo-se conseguir vro Pedagogia da Autonomia, a importância de
inserir esse aluno no contexto da aula, fazendo se levar a sério a formação, pois só assim decom que todos convivam em grupo.
terminará sua competência científica. Portanto,
um professor de Educação Física deve ter claEntendemos, portanto, que o Esporte ro do seu papel junto aos alunos e distinguir
privilegia:
instituições e manifestações para que não se
(1) os mais aptos fisicamente e habi- reproduzam práticas pedagógicas descontexlidosos,
tualizadas, assim “saber fazer” atualmente num
(2) o treinamento orgânico, funcional e mundo globalizado e muito importante, porém,
tático dos atletas enquanto que o componen- de pouco adianta se os alunos desconhecem
te curricular Educação Física deve possibilitar o “porquê” e “para quê” fazer e com certeza
a inclusão de todos, a construção de conhe- a atribuição de valores e atitudes sobre o que
cimentos relevantes para o enfrentamento de é vivenciado é fundamental para se formar sediversas situações do cotidiano (LOURO, 999). res humanos críticos e conscientes de seus
direitos e deveres enquanto cidadãos. Sendo
Assim o papel do professor de Educa- assim, relembro a ideia apresentada por Freição Física diferentemente do treinador e técnico re que ensinar não é transferir conhecimento,
deve possibilitar uma reflexão sobre sua prática nem conteúdos.
pedagógica considerando e a sua formação.
Cabe ao professor incentivar a participação do
Considerando então essas palavras,
aluno nas aulas, mostrando a importância de devemos ter claras nossas intenções e funassumir compromisso com as atividades pro- ções considerando a especificidade da escola.
postas afinal, embora não pareça, a matéria é Antes de Professor de “algo” somos professotão importante quanto às outras e também re- res... Portanto, professor é um ensinador ?... é
flete resultados no fim do ano letivo (LOURO, um treinador?...é um educador?... ou é simples999).
mente professor? Esse ato democrático deve
então possibilitar a construção de conhecimenComo eixo norteador de sua prática pe- tos sobre coisas específicas e que possibilitem
dagógica Freire defende que “formar” é muito o acesso e a participação coletiva desses samais que formar o ser humano em suas destre- beres. “Quem ensina, ensina alguma coisa, a
zas, atentando para a necessidade de forma- alguém” (FREIRE, 1996).
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Paulo Freire ainda destaca a importância de propiciar condições aos educandos em
suas socializações com os outros e com o professor, de testar a experiência de assumir-se
como um ser histórico e social, que pensa que
critica, que opina, que tem sonhos, se comunica e que dá sugestões. Acredita que a educação é uma forma de transformação da realidade que não é neutra e nem indiferente, mas
que tanto pode destruir a ideologia dominante
como mantê-la (FREIRE, 1996)

Além da reflexão crítica faz-se necessário
o reconhecimento e valorização da identidade cultural do educando, pois todo indivíduo chega ao
seio escolar já trazendo consigo uma bagagem
cultural, não se pode restringir apenas ao conhecimento dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, cada um deve ser consciente do seu
papel. De acordo com os Parâmetros Curriculares
de Educação Física (BRASIL, 1997), o jogo é um
dos conteúdos a serem ensinados nas aulas e
há a confusão com estratégias, não há uma clara
consideração entre os jogos e a relação conflituosa estabelecida pela competição que tem sido o
O professor de Educação Física ao re- ingrediente mais frequente nas aulas, sob a égide
produzir esse modelo baseado no pensamen- do ideário neoliberal.
to neoliberal estimula a competição entre os
Para Freire na escola tem subordinado o
alunos (as), propondo jogos de modalidades
ensino
e
a aprendizagem bancária. Na Educação
esportivas que privilegiam os habilidosos e fortes, enquanto exclui a maioria dos alunos que Física tal prática conduz o aluno a repetição sisse conformam em ser simples espectadores. temática de atividades descontextualizadas com
o ambiente escolar e que poderiam ser vivenciaSegundo Gonçalves (1994):
dos em outros lugares: “A teoria sem a prática vira
‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira
a aula de Educação Física não é constituída de momentos de autênticas experiências de movimentos que ex- ativismo. No entanto, quando se une a prática com
pressam a totalidade do homem. O que se observa, na a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modifiverdade são atividades que disciplinam o corpo, pois cadora da realidade (FREIRE, 1996, p. 29).
os movimentos são mecânicos, repetitivos, isolados,
sem sentido para o aluno, dissociados de afetos e lembranças, presos a padrões e transmitidos por comando
pelo professor (GONÇALVES, 1994).

Refere-se que o tempo, o espaço e as
ações são determinados pelo professor. Estas
ações, geralmente, já são preparadas anteriormente com a participação exclusiva deste. Não
se consideram as experiências dos alunos, nem
suas preferências, e também não é permitida a
participação nas decisões – enfim, o aluno é excluído. Se há exclusão de alguns não é uma prática que possibilita a aprendizagem (GONÇALVES,
1994).
A vertente tem-se o Esporte da Escola é
a perspectiva que abre uma gama de oportunidades para que os alunos interfiram e interajam com
as aulas, buscando sempre conhecer e construir
o novo. Essa perspectiva de esporte escolar dá
ao professor e aluno a autonomia para transformar as regras e algumas formas técnicas dos jogos tradicionais, sem necessariamente usar os
mesmos materiais e instrumentos utilizados pelos
esportes de alto-rendimento, ou seja, o enfoque
das aulas é a criatividade (GONÇALVES, 1994).

Na escola, será que na aula de matemática, o professor se utiliza de procedimentos didáticos que para ensinar e aprender se penaliza o (a)
aluno (a) excluindo da atividade ao errar a resolução de um problema? Para Paulo Freire formar é
muito mais do que treinamento o educando no desempenho de destrezas. “Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção.” Paulo
Freire.

A CINESIOLOGIA HUMANA
Diante da crise do paradigma dominante
desta Educação Física, por conta da ambiguidade,
a dualidade estabelecida entre o corpo e a mente
e a consequente inadequação do termo Educação
Física, Mariz de Oliveira (2003) utiliza o conceito
Cinesiologia Humana para melhor definir e caracterizar esse componente curricular considerando o
objeto de estudo, ou principal, ou característico, ou
específico, a ser explorado e desenvolvido nas aulas do componente curricular Educação Física, o
movimento humano e por tratar de conhecimentos
específicos sobre o movimentar-se do ser humano, apresenta o seguinte objetivo das aulas de Cinesiologia Humana na Educação Escolar Básica:
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Viabilizar à aluna / ao aluno a aprendizagem de conhecimentos específicos sobre o movimento humano que
lhe permita, individual e intencionalmente, (1) a utilização de potencialidades para movimentar-se, genérica
ou especificamente, de forma habilidosa e, em correspondência, (2) a capacitação para, em relação ao meio
em que vive, agir (interagir, adaptar-se, transformar...),
na busca de benefícios para a qualidade de vida (OLIVEIRA, 2003).

A palavra “cinesiologia”, originária do idioma grego, significa, em sua plenitude, o estudo
do movimento humano e já se encontra inserido
no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa
(2009) e Mariz de Oliveira (2010) esclarece ainda que o termo Cinesiologia Humana, não é só a
descrição ou anatomia de movimentos, não é simplesmente a ciência e prática da atividade física
e não trata unicamente da estrutura funcional do
movimento humano.
Seu conceito não deve refletir um reducionismo, nem tão pouco um holismo, na medida em que considera os dois como constituintes
essenciais de um mesmo conjunto e sim caracterizada pela organização e sistematização de
conhecimentos próprios do movimentar-se do ser
humano, relacionadas com abordagens e análises
biológicas, químicas, físicas, psicológicas, antropológicas, e sociológicas, entre as principais, e em
composição com áreas correlatas, citando entre
as mais tradicionais, Fisiologia da Atividade Motora, Biomecânica, Desenvolvimento Motor, Controle
Motor, e Aprendizagem Motora (OLIVEIRA, 2010).
Acerca da importância de uma compreensão de mundo que procura estabelecer uma inter-relação entre os conhecimentos, Souza Santos
(2007) aponta para uma “ecologia de saberes”.
O movimento humano intencional apresenta características próprias que satisfazem as condições
de um campo de conhecimento. Para Renshaw
(1973):
O movimento humano varia de funções orgânicas básicas até o envolvimento em formas de movimento simbólico – essa ampla variação poderia incluir movimentos locomotores, movimentos operacionais gerais, movimentos
expressivos, movimentos atléticos, movimentos de balé,
movimentos dramáticos e movimentos ritualísticos. Em cada
caso, a forma de experiência do movimento teria suas características próprias, seu próprio modo de operação, seus
próprios padrões de avaliação e seus próprios critérios de
adequação. Assim sendo, diferentes tipos de conhecimento proposicional (saber que), conhecimento prático (saber
como) e experiência pessoal sustentariam cada ação distinta (RENSHAW (1973).

Ainda para Mariz de Oliveira (2010) os
conteúdos e conhecimentos e as características do
processo de aprendizagem, as alunas / os alunos
estudam as implicações inerentes ao movimentar-se realizadas tanto no lazer, quanto no trabalho
e nas demais atividades do dia-a-dia, para sobrevivência, vivenciando os respectivos movimentos.
É preciso não aceitar o determinismo
como um modo de explicação das desigualdades
na escola, mas como sujeitos interventores. Não
se usa a adaptação sem a intervenção da realidade. Como educadores deve-se conhecer seus alunos, não podendo desconsiderar os saberes dos
grupos populares e a realidade histórico-política
social vivenciada por eles, pois todos estão inseridos num ciclo de aprendizagem. A essa atitude,
corresponde a expulsão do opressor de dentro do
oprimido (OLIVEIRA, 2010).
Mudar é difícil, mas, é possível e é a partir
disto que o professor deve programar sua ação
político-pedagógica. Os conhecimentos acerca do
movimento humano, para efeito de organização
didática, são apresentados em quatro blocos de
conteúdos:
(1) estrutura e potencialidades relacionadas com o movimentar-se, envolvendo seus aspectos músculo-esquelético, fisiológico, biomecânico,
neuro-muscular, psicológico, e suas interações;
(2) capacidades relacionadas com o movimentar-se, caracterizadas por especificidades do
sistema neurológico-muscular, como, por exemplo,
força, velocidade, potência, resistência, equilíbrio,
agilidade, tempo de reação, e destreza manual;
(3) habilidades relacionadas com o movimentar-se, envolvendo a aprendizagem e execução de movimentos sem ou com implementos,
sem ou com locomoção, e em ambiente estático
ou dinâmico;
(4) relacionamento, por meio do movimentar-se, com o meio físico e social, envolvendo
o estudo e vivências de situações onde o movimento humano afeta e é afetado pelo ambiente
no qual está inserido, destacando-se a possibilidade e importância da ação monitória nos processos
de integração, interação, comunicação, expressão,
controle, e transformação
Para organização didática, às aulas propostas, os blocos estarão relacionados entre si,
dando margem a abordagens bastante amplas e
dinâmicas através de temas relevantes ao conhecimento de mundo e realidade da cultura infanto-juvenil (OLIVEIRA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo tenta-se trazer a reflexão para as práticas pedagógicas nas aulas de Educação física. Trouxe também a relevante reflexão sobre a o termo Cinesiologia Humana.
Termo pouco usual, mas que deveria ser estudo de todos os professores de educação
física por conta das práticas pedagógicas descontextualizadas e à iniciação e aperfeiçoamento
do treinamento esportivo desenvolvido durante as aulas, por isso traz-se como referência Paulo
Freire e sua pedagogia de integradora.
A proposta é de que o aluno pense no significado social das práticas corporais, na origem histórica, nas relações de poder de que elas são fruto – e que validam ou não determinada
prática, em detrimento de outra, entre outros aspectos.
Já que o esporte na escola tem por fundamento a abordagem da compreensão de
jogos, onde todos e cada um dos alunos podem participar na tomada de decisões. O ensino
dos esportes progride por meio da tática de jogo, ao invés das habilidades técnicas esportivas;
baseia-se em argumentos táticos, onde os alunos reconhecem que os jogos podem ser interessantes, agradáveis, quando auxiliados e encorajados a tomar decisões baseados na consciência
tática (MENEZES, CAPISTRANO, SOUSA, 2007, p. 96).
As aulas de Educação físicas devem ser planejadas pensando na inclusão de todos os
alunos independente do ano ou idade. Quebrar com o paradigma instituído que só alguns têm
habilidade e transformar as aulas em momentos de prazer, crescimento e integração. Há, portanto de se compreender que é preciso que o educador sintetize seu aprendizado no que diz respeito ao ensinar, ele precisa saber que ensinar é transferir conhecimento, criando possibilidades
para sua produção ou sua construção no aprendizado do aluno. Portanto, afirma Paulo Freire “
que forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.”
( p.23).
A reflexão crítica é um ponto primordial que o educador tem que sempre inserir na sua
ação pedagógica, pois mediante essa relação se fará uma formação permanente dos professores. A curiosidade sobre o pensar seria a mola propulsora entre a reflexão crítica sobre a prática
de hoje ou de ontem que pode melhorar a próxima prática (FREIRE, 1996, p. 39).
Ao descobrir a arte de ensinar podemos deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente fazendo com que ele se torne cada vez mais criador de sua própria história e de seu
aprendizado.
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INCLUSÃO ESCOLAR

RESUMO: A educação é um dos segmentos que mais sofre mudanças e adequações ao longo da
história. No caso da inclusão de pessoas com deficiência no âmbito escolar regular, a inclusão
se tornou, de certa forma, um acolhimento e a entrada destas pessoas na sociedade. No sistema de ensino escolar, com o propósito de socialização dos mesmos e da eliminação de preconceitos sofridos há tempos, até mesmo as leis que regem o país sofrem alterações. Para que
esta situação seja tratada de forma cada vez mais natural, se fazem necessárias matrículas de
pessoas com deficiência no ensino regular. Estes alunos devem conviver e participar de todas
as atividades propostas pela unidade escolar com o propósito de desmistificar a capacidade
cognitiva e emocional destes alunos. Este artigo tratará das principais ordens que levaram à
inclusão escolar a se tornar respeitada e necessária no âmbito escolar e social e de como se
tornou uma das principais ferramentas de respeito às pessoas com deficiências.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Deficiência.
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INTRODUÇÃO

C

om a modernização de nossa sociedade, a reflexão dos direitos iguais á todos
e com o objetivo de humanizar todos os tratamentos, sem preconceitos e exclusões, a escola se tornou uma das principais ferramentas para que estes objetivos
fossem alcançados.
É com a inserção das pessoas com deficiência nas escolas, que a sociedade dá o
primeiro passo para a eliminação de repulsas e hostilidades diante destas situações. Não olhar
ninguém com pena ou aversão é um dos primeiros passos para uma inclusão escolar de sucesso, pois a exclusão se manifesta de várias formas, até mesmo de formas cruéis. Mas isso
só ocorrerá com a convivência e o entendimento das demais figuras da sociedade diante desta
situação. O papel da inclusão é dar autonomia e melhores condições de aprendizagem para as
pessoas com deficiência.
De acordo com pesquisas recentes, o número de pessoas com diferentes necessidades
e habilidades especiais tem aumentado, fazendo com que o sistema educacional se adapte da
melhor forma para o recebimento destes alunos. E com este número crescendo, muitos programas e leis já existem para que estas pessoas não se sintam excluídas. O sistema na verdade
teve que se democratizar e enfrentar as novas etapas que foram surgindo.
O artigo abordará um pouco da história da inclusão, suas principais características, percursos percorridos, mudanças e o que se é necessário para seu sucesso. O trabalho se dividirá
em partes distintas no ponto de vista da inclusão, dando no final o arremate para a junção positiva deste processo.
Para este trabalho ser realizado, a pesquisa bibliográfica foi essencial. Os principais autores deste assunto foram mencionados e seus estudos divulgados. A lentidão das práticas de
inclusão é o que leva a mais estudos e inúmeras pesquisas para que as pessoas com deficiência
não se sintam ainda como excluídas da sociedade, dando a elas cada vez mais espaço, dinamismo e voz para que atuem com confiança em seu papel no mundo que vivem.
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BREVE HISTÓRICO DA INCLUSÃO
Bem antes da inclusão escolar se tornar
realidade, a escolarização no Brasil se mostrava excludente e voltada apenas para uma fatia
da sociedade da época. As pessoas nascidas
com alguma deficiência eram consideradas
inaptas e inadequadas para a convivência em
sociedade.
De acordo com Mendes (1995), pais
que gerassem filhos deficientes na Idade Média estavam sendo castigados no ponto de vista da igreja católica e por isso deveriam viver
longe da vista da sociedade, refugiadas dentro
de suas próprias casas ou entregues para instituições de caridade. Nestas ditas instituições,
as crianças eram maltratadas e ficavam escondidas das pessoas.
Segundo Souza (2006), foi no Renascimento que surgiram novas ideias em relação
às deficiências. A concepção de deficiente mudou. E com isso, ele cita alguns: Bauer (1443 –
1485) se concentrou na surdez para embasar
pesquisas e teorias; Charles Michel de l’Epée
(1712 – 1789) que cria a primeira escola para
pessoas com deficiência auditiva e muitos outros que no decorrer da história foram iniciadas pesquisas que futuramente embasaram a
inclusão como é vista atualmente. As pessoas
famosas também fortaleceram estudos, pois
se começou a se desvencilhar a deficiência do
talento e caráter das pessoas, como é o caso
de Beethoven que era surdo e Camões que era
cego por exemplo.
No início do século XIX surgem as primeiras instituições especializadas em pessoas
com deficiência. A medicina, até então redentora de todas as teorias começa a dar lugar
para a educação e inserção destas pessoas na
sociedade: “O surgimento de instituições leva
a aceitar certa responsabilização na educação
de crianças com deficiência, ao mesmo tempo, imbuída por uma ambiguidade profunda
com respeito ao fenômeno das diferenças individuais que implicam limitações e deficiência”
(CORREIA, 1997, p.69).

Mas foi apenas na entrada do século
XX que as reivindicações se iniciaram de forma
mais contundentes e a sociedade, de forma
geral, passou a sentir a pressão de um direcionamento mais emblemático no sentido de dar
voz e espaço para as pessoas com deficiência.
Foi em meados desta época também que os
direitos humanos alcançaram um novo nível,
onde pessoas eram vistas com menos preconceitos e mais igualdade.
A partir da década de 50 se aprimorou a Educação Especial e com a pressão dos
pais das crianças com deficiência que reivindicavam matrículas em escolas regulares para
seus filhos, a educação toma novos rumos garantindo direitos para tais pessoas.
Já na década de 80, a educação volta-se para os docentes e/ou profissionais que
lidam com estas crianças, com o objetivo de
melhoria na qualidade de ensino. A preocupação principal seria oferecer especialistas para
tais atendimentos. Os profissionais da educação, portanto, iniciam novos estudos e pesquisas para contemplar os alunos com deficiência
no intuito de legitimar e positivar a entrada definitiva deles na educação.
Em 1988, a Constituição da República
Federativa do Brasil, assegurou formalmente os
mesmos direitos às pessoas com deficiência.
Direito à liberdade, ao desenvolvimento pessoal e social, a educação fundamental, uma vida
digna e a livre participação na vida e na comunidade. Com esta conquista, as pessoas com
deficiência passam a ser inseridas de forma
concreta na sociedade e vistas como pessoas
com direitos e deveres assim como quaisquer
outros indivíduos.
E assim, tanto a escola quanto a
educação como um todo está sempre se adequando ao atendimento destas crianças para
que suas vivências se tornem reais e cada vez
mais parte integrante deste sistema.
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SOCIEDADE, DEFICIÊNCIA E
PRECONCEITO
Segundo Correia (1997), mesmo em
tempos atuais, onde se fala da inclusão de forma aberta e livre, ainda existem muitos países
que encaram a deficiência como forma de exclusão do indivíduo. Em alguns deles, esconder familiares com deficiência ainda é uma prática comum. E quando não são ocultadas, são
rotuladas de incapazes e inúteis.
A educação inclusiva se mostra eficaz
nestes paradigmas, já que de acordo com inúmeras pesquisas, as crianças com deficiência
que têm acesso a escola são mais confiantes
e autônomas. Convivem melhor em sociedade
e buscam seus próprios conhecimentos. Por
outro lado, os alunos que convivem com eles
aprendem o valor do respeito ao próximo e o
benefício da convivência com as diferenças
(CORREIA, 1997).
E isto se faz muito importante, já que
o preconceito contra as pessoas com deficiência muitas vezes é velado, mesmo com leis
que incriminam tais atos, o preconceito ainda
é assunto recorrente na implantação de novos
programas e ações que tem como finalidade
a conscientização da sociedade. Deste modo,
podemos garantir que a educação é o início
das mudanças na vida destas pessoas. Reconhecer e respeitar as diferenças e as individualidades se torna o melhor caminho na construção de um convívio e uma sociedade melhor
(CORREIA, 1997).
No nosso país, ainda engatinhamos
para que tudo isso se torne realidade e saia do
papel de forma eficiente. Para um melhor resultado e maiores conquistas, ainda dependemos de todos trabalhando de forma cooperativa e democrática, pensando em primeiro lugar
no coletivo ao invés do individual (CORREIA,
1997).

O objetivo maior, portanto, nesta convivência escolar, no âmbito educacional normal,
é fazer com que estas crianças se sintam parte da sociedade e os demais a vejam desta
forma também, para que todos se desenvolvam, cada um em sua particularidade, em prol
do progresso da sociedade em que vivem em
conjunto (CORREIA, 1997).

INCLUSÃO NECESSÁRIA
Segundo as leis vigentes, as crianças
com deficiência, devem ser matriculadas em
escolas regulares a princípio, não em escolas
especiais, para que o objetivo de convivência e
socialização seja alcançado.
Entende-se que toda forma de educação é válida e indispensável. E, portanto, todo
desafio que influencie a prática pedagógica se
torna alvo de estudos, pesquisas e teorias no
intuito de valorizá-la e aperfeiçoá-la.
Segundo Mantoan (2003, p. 26), “a
inclusão é a nossa capacidade de entender e
reconhecer o outro, e assim, ter o privilégio de
conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós”. Cada indivíduo é uma soma de
vivências, trajetórias, experiências e conjunturas e as pessoas com deficiência não são diferentes.
Trazem bagagens emocional e racional
e as utiliza para traçar novas metas e caminhos. Não se pode ignorar e nem ao menos
menosprezá-las, pois devem ser tratadas de
forma igualitária, pois este é o principal objetivo da inclusão destas pessoas na escola e na
sociedade. A inclusão, sendo assim, começa
em nosso dia a dia, quando oferecemos respeito, consideração e o direito delas terem as
mesmas oportunidades que todos, não subestimando sua inteligência e nem as vendo como
incapazes (MANTOAN, 2003).
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Isto posto, incluir estas crianças na
escola acaba se tornando uma das principais
formas de ações no acolhimento e ampliação
destes seres humanos na inserção na sociedade e em sua própria cultura. Mas não se pode
confundir e acreditar que a inclusão se faz apenas matriculando estas crianças nas escolas
regulares. Inclusão vai muito além disto. Ela é
um processo social bastante complexo, onde
a sociedade necessita se transformar constantemente e ininterruptamente a fim de sempre
contemplar estes indivíduos no total de seus
direitos (MANTOAN, 2003).
Para as crianças com deficiência serem inseridas na escola é um grande e constante caminho. Elas querem se sentir parte de
algo, querem ouvir seus nomes nas chamadas,
querem rir e se divertir com os amigos conquistados. Para estes alunos, estar na escola
vai muito além de leis e programas, é conseguir ver e ser visto, principalmente quando se
é visto com carinho e acolhimento (MANTOAN,
2003).
E é na escola que a criança com deficiência terá maiores oportunidades e melhores
chances de um futuro promissor. É na escola
que estas diferenças devem ser tratadas de forma natural por cada indivíduo e de forma como
se todos, independentemente de deficiência ou
habilidade, fossem especiais de acordo com
cada personalidade (MANTOAN, 2003).
A intervenção precoce de uma criança com deficiência fará diferença em seu desenvolvimento futuro. Quanto mais cedo essa
criança for inserida na sociedade para convívio com os seus, mais ela terá chances de se
desenvolver social e emocionalmente. E estas
crianças, por sua vez, se sentem cada vez mais
confiantes e tranquilas para se dedicarem a desenvolver suas aptidões (MANTOAN, 2003).
A educação infantil é um ótimo começo
na inserção deste aluno na escola. É lá que a
criança deverá ser acolhida de forma carinhosa
e respeitosa para que tanto ela, como sua família e a própria escola criem laços de confiança
e companheirismo em prol do mesmo objetivo.
Que fique claro que a inclusão não é só neces-

sária para a criança com deficiência. Para as
outras crianças e/ou pessoas da comunidade
escolar também é muito importante este desafio, já que é através deste convívio que os
preconceitos e obstáculos são sanados:
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, étnicos ou culturais e crianças de outros grupos e zonas desfavorecidos ou marginalizados
(BRASIL, 1997, p. 17 e 18).

A legislação também prevê o oferecimento de profissionais especializados para o
acompanhamento destes educandos, mas infelizmente, na prática, nem sempre este profissional está disponível. Na prática cotidiana, a
situação é bem mais delicada (BRASIL, 1997).
Fato que no Brasil existem escolas especiais, com especialistas no atendimento de
cada deficiência, mas estas escolas não atendem a toda a demanda, seja por falta de vagas
ou até mesmo pela distância e falta de condições da família no transporte, e na maioria das
vezes, o aluno frequenta apenas a escola regular mesmo. A escola regular, por sua vez, deve
considerar a deficiência daquele aluno apenas
como mais uma característica a ser trabalhada,
assim como com qualquer outra criança. Por
isso que a fibra e dedicação dos professores
diante destas situações diversificadas é o que
sustentará as porcentagens positivas da inclusão na escola (BRASIL, 1997).
Sendo assim, as escolas devem estar
preparadas para receber este aluno com deficiência, atendendo a regulamentação de acessibilidade e com espaços diferenciados para
que este aluno tenha aulas complementares
e/ou diferenciadas se for o caso e participe
ativamente de todas as atividades possíveis e
diversificadas na escola. Alunos com deficiências sejam elas mental, física, visual, intelectual, auditiva e múltipla devem ser matriculados
e terem acesso a todos os recursos possível
(BRASIL, 1997).
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O papel do docente

nas matricular este aluno na sala de aula. Conhecer a deficiência da criança, ter ciência de
Para Aranha (2000), as salas no iní- sua história de vida e familiar faz com que o
cio do Ensino Fundamental são sempre com processo de inclusão comece a ser praticado
um maior número de alunos, com diferentes (ARANHA, 2000).
vivências, realidades e contextos sociais. E o
professor regente e multidisciplinar deve suprir
O professor, portanto, deixa de ser a
todas estas necessidades, dando vazão a um peça central no processo ensino-aprendizaprocesso de ensino-aprendizagem que dê re- gem e é o aluno que através do estímulo de
sultados positivos e duradouros. E para isso, tudo e todos que passa a ser a principal ferraprecisa do auxílio e atenção de outras platafor- menta para que o processo seja positivo. Atramas que não só sua sala de aula.
vés desta compreensão é possível concluir que
o educando “não tem que ser incluído, se há
A tecnologia assistiva, termo utilizado inclusão escolar, ele pertence naturalmente à
para identificar os recursos utilizados para as escola” (ARANHA, 2000, p. 8).
pessoas com deficiência, promovem e ampliam
as habilidades funcionais destas pessoas. São
No início, quando o professor recebe
práticas, serviços, recursos e produtos que au- uma criança com deficiência, um dos primeiros
xiliam em todo o processo ensino-aprendiza- sintomas é se sentir temeroso e inseguro, acregem e definem uma estratégia para o docente ditando até que deve realizar algum curso de
seguir. Estes recursos e serviços têm uma infi- especialização ou capacitação, o que na realinidade de funcionalidades, pois a variedade e dade não seria ineficaz, mas não é o principal
multiplicidade de deficiências são incontáveis, passo. Conversas com a família, com a escopois uma criança autista, por exemplo, não terá la anterior, com o professor do ano anterior e
as mesmas dificuldades que outra criança com se possível com a própria criança serão muito
o autismo (ARANHA, 2000).
mais definitivos na elaboração do seu planejamento e da sua metodologia. Levar em conO que mais dificulta o uso das ferra- sideração a criança, primeiramente como ser
mentas da tecnologia assistiva na prática é o humano do que apenas mais uma matrícula é
receio que muitos professores ainda têm de li- o que fará a diferença ao final do ano letivo
dar com novas tecnologias e com a falta de (ARANHA, 2000):
materiais necessários para o processo. Com
a falta de capacitação dos docentes, quando
Já para Piaget (1984): /’A preparação
estes se deparam com dispositivos ou aces- dos professores constitui uma questão primorsórios, principalmente modernos, se sentem dial de todas as reformas pedagógicas em
inseguros e incapazes para fazer uso deles e perspectiva, pois, enquanto não for à mesma
deixam de utilizá-lo, abandonando por vezes, resolvida de forma satisfatória, será totalmente
ferramentas que facilitam demais o progresso inútil organizar belos programas ou construir
de aprendizagem da criança (ARANHA, 2000). belas teorias a respeito do que deveria ser realizada” (PIAGET, 1984, p. 62).
Os professores nem sempre tem conhecimentos e/ou cursos preparatórios e/ou
Nesta concepção, é possível, o pronem condições pedagógicas de lidar com es- fessor deve procurar se reciclar com cursos,
tes alunos, mas na situação atual se faz neces- palestras e documentários, além de ouvir as
sária esta experiência e apenas receber este experiências de seus colegas que tiveram em
aluno em sua sala de aula não significa que a sala de aula situações parecidas, para que a
inclusão está sendo exercida. O conceito de preparação de seu planejamento se torne mais
inclusão é muito mais complexo do que ape- efetiva e mais adequada aos alunos de inclu144

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

são que possam vir a ser matriculados em sua
sala de aula. Como já foi dito, o número de
crianças com deficiência matriculadas em escolas regulares aumenta ano a ano e o professor deve estar preparado para esta situação
ou até mesmo para auxiliar um colega neste
caminho, já que independentemente do aluno
ser da sua sala, este aluno faz parte da comunidade escolar e todos devem estar aptos e
disponíveis da melhor forma possível para estes atendimentos (PIAGET, 1984).

em seu dia a dia e ajudam também o professor da sala regular, pois a troca de informação entre estes docentes, além de trazer novas
visões a ambos, faz com que a comunidade
escolar consiga entender melhores formas de
lidar com este aluno (PIAGET, 1984).
É claro que não podemos exigir que o
docente realize todo o trabalho sozinho e apenas dentro da sala de aula. O envolvimento de
gestores, outros docentes, funcionários, os outros alunos e a família da criança tem que ser
imprescindíveis na adaptação destes indivíduos dentro da escola. Inclusive nas aulas fora da
sala, na quadra da escola, em aulas de educação física, por exemplo, onde a coordenação
motora, companheirismo, sentimento de equipe são só alguns dos benefícios dessa convivência. E se a equipe escolar estiver focada e
empenhada, as deficiências serão apenas um
detalhe nas pequenas e grandiosas conquistas
diárias destes seres humanos (PIAGET, 1984).

O professor deve planejar e realizar
seu trabalho dando oportunidade igual para
todos, o que quer dizer, que deve adaptar sua
metodologia e sua didática de acordo com a
necessidade e capacidade de cada aluno independentemente de ter deficiência ou não. O
professor deve ser criativo, sair de sua zona
de conforto e tentar atender ao máximo todos
os seus alunos com o maior sucesso possível.
Sabe-se que a inclusão é um desafio ao professor, já que em sua maioria, não tem prepaOs gestores escolares devem proração para tal, mas adquirir mais experiência e
porcionar, da melhor forma possível, além do
maiores conhecimentos faz parte de seu cotiacesso, condições para que este aluno se tordiano existindo ou não a inclusão em sua sala
ne parte integrante do contexto educacional.
de aula (PIAGET, 1984).
Estes devem desenvolver ações para que este
aluno seja inserido na comunidade escolar
O sistema educacional deveria proporsem individualismos ou protecionismos; devem
cionar a este professor estas ferramentas, mas estimular, através de atividades, a socialização
o docente, geralmente, é o maior responsável do aluno e sua família; devem demonstrar a
por sua própria capacitação. Em algumas es- importância da participação da família na vida
colas públicas existem as Salas de Recursos desta criança e facilitar o reconhecimento da
Multifuncionais, onde um professor especialista criança com ela mesma, estimulando sua autoatende os alunos e/ou crianças daquela região confiança e sua cumplicidade (PIAGET, 1984).
da unidade, mesmo não sendo matriculados
naquela determinada escola (PIAGET, 1984).
Como já dito, o papel de uma equipe
multiprofissional, com especialistas, se torna
Os alunos são atendidos no contratur- essencial para o crescimento, de forma geral,
no do seu horário regular de aula e tem a sua do indivíduo na escola. Sabe-se que na prátidisposição melhores e mais adequados mate- ca, nem sempre esta equipe está à disposição,
riais e ferramentas de ensino para sua condi- mas legalmente, as crianças com deficiência
ção. Ou seja, quanto mais recursos e práticas tem este direito. Geralmente, os responsáveis
a unidade escolar oferecer, maiores serão as destas crianças precisam se deslocar para lonconquistas destes alunos, pois suas limitações ge de suas residências para que estas crianestarão sempre em segundo plano. De acordo ças tenham este tipo de acesso, já que nas unicom relatórios escolares e relatos de familiares, dades escolares nem sempre o encontramos
estas salas especiais auxiliam muito os alunos (PIAGET, 1984).
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Já o sistema educacional deve oferecer a este docente, condições e materiais disponíveis para exercer este trabalho com autonomia e qualidade, atingindo o objetivo maior
da educação para todos, que é a equidade de
ensino. Na prática, sabe-se que não é o que
acontece, mas cabe a escola como um todo,
com sua gestão, coordenação e comunidade
escolar, dar total apoio e facilitar este suporte
ao docente envolvido:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste artigo, apresenta-se uma pesquisa
de base bibliográfica, onde as colocações das teorias de seus estudiosos são oferecidas de forma
fiel e significativa para a conclusão deste. A fundamentação teórica, através de tais pesquisas, em
prol dos pontos positivos da inclusão escolar em
sua prática, teve resultados significativos na área
educacional, proporcionando uma melhor visão
sobre o assunto.

A busca por uma sociedade igualitária, por um mundo
em que os homens gozem de liberdade de expressão e
de crenças e possam desfrutar da condição de viverem
a salvo do temor e da necessidade, por um mundo em
que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os
seres humanos e da igualdade de seus direitos inalienáveis é o fundamento da autonomia, da justiça e da paz
mundial, originou a elaboração da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que representa um movimento
internacional do qual o Brasil é signatário (FACION,
2008, p. 55).

Esta pesquisa conta com a contribuição
de Mantoan (2003), que afirma que a escola e
a educação preparam o indivíduo para o futuro e
que esta criança se torna mais preparada e empenhada a viver de forma digna; Aranha (2000), que
aponta a importância das diretrizes e controles
sobre a execução de políticas públicas em áreas
essenciais como a educação a fim de alcançar
todas as pessoas de uma sociedade e Ferreira
(2003), que enfatiza a importância da convivência
Um dos maiores desafios da inclusão entre as pessoas e acredita na troca de experiênescolar é mostrar para a sociedade, de forma cias dentro deste convívio para um melhor desengeral, que estas pessoas com deficiência pre- volvimento humano.
cisam ser compreendidas inicialmente como
Estes estudiosos, entre tantos outros, que
pessoas, cidadãos, e que sua deficiência faz
desenvolveram e ainda desenvolvem com maesparte daquela pessoa e não o contrário, já que
tria o tema deste artigo, já que seus estudos, pesgeralmente estas pessoas são rotuladas e sin- quisas e teorias norteiam as diretrizes da inclusão
gularidades a apenas a sua deficiência, sem escolar desde seus principais questionamentos
que sua individualidade e seu caráter sejam le- até a prática cotidiana de fato, foram a base para
vados em consideração (FACION, 2008).
sua realização.
E um dos objetivos da inclusão é fazer
com que estas crianças sejam vistas e acolhidas da mesma forma que qualquer outra e não
apenas porque estão também enquadradas na
lei e são estatísticas de governo. Por tudo isso,
a inclusão se torna uma responsabilidade de
todos e existe para que todos saiam da sua
comodidade e encarem as diferenças como
parte do cotidiano e que todas as pessoas têm
o direito das mesmas oportunidades e respeito
pelas suas identidades (FACION, 2008).

Para o desenvolvimento deste trabalho,
artigos, documentários, teses e outros trabalhos
foram analisados, discutidos e refletidos para que
a valorização da criança com deficiência fosse tratada na prática cotidiana e sua inserção na escola
fosse uma realidade. Com estas pesquisas ficou
claro que existem muitas formas de promover o
aluno especial na comunidade escolar e que seu
sucesso depende de um conjunto de fatores e esforços, deles próprios e dos que os rodeiam.
Conclui-se então que assegurar oportunidades igualitárias e possibilitar, através de condições individuais a entrada das crianças com
deficiência na escola regular significa garantia de
respeito e desenvolvimento emocional e humano
para todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerar a inclusão educacional como um processo que acontece em um contexto
social, político, econômico, cultural e histórico e que todas estão entrelaçadas, é fundamental
para uma efetivação de sucesso e para a geração de transformações.
Outro fator importante no sucesso da inclusão é a participação da família do educando.
Esta talvez seja a peça fundamental do quebra-cabeça. O apoio da família para o engajamento
da criança na unidade escolar é o maior fator de vitória ou fracasso na aprendizagem deste
aluno, pois é este apoio que fará com que a criança perceba a importância do seu papel na
sociedade que vive. Os pais, pela sua convivência com a criança podem até indicar exercícios
e tarefas que auxiliem o professor a planejar suas aulas.
Os pais podem e devem contribuir neste sentido, fazendo com que se forme uma equipe
destinada e voltada ao desenvolvimento do educando. Para que estes fatores caminhem com
mais fluidez se faz necessária uma mudança nos movimentos das políticas públicas que atinja
pelo menos, a maioria dos necessitados, e que gere uma necessidade de reflexões sobre a importância da educação como um todo e para todos, já que a inclusão é um processo gradativo
e bastante complexo e não se apresenta de um dia para o outro. Valorizar, respeitar, solidarizar
e compreender a inclusão é uma questão de coletivo, de sociedade e de progresso.
Transforma e constrói pessoas melhores, na escola ou fora dela. Sendo assim, com
todos os fatores voltados para um mesmo objetivo, a inclusão escolar nunca será um fracasso
total, pois a criança com deficiência conseguirá de todas as formas e por todos os ângulos ter
sucesso, dentro de suas condições e/ou habilidades. E por sua vez, a sociedade de maneira
geral, se libertará deste estigma do preconceito com as pessoas com deficiência, pois estes
tratarão de provar suas capacidades em prol do progresso desta mesma sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PEDAGÓGICO
NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo aprofundar as reflexões acerca do processo
de alfabetização, a importância do trabalho pedagógico mediador dos professores, verificar se
o educador sabe o que representa a alfabetização e o reflexo de sua atuação na vida do discente. Para atingi-los, foi feita uma pesquisa para conhecimento dos dispositivos legais que
dão suporte ao trabalho de alfabetização, uma breve revisão histórica sobre a evolução do
tema. As principais conclusões mostram que a mediação do professor auxilia nessa construção e o conhecimento social da escrita para o alfabetizando, as valorizações dos conhecimentos prévios através das sondagens norteiam as intervenções necessárias e o planejamento de
atividades para cada nível de escrita. Diante disso, a intervenção do professor e sua consciência de que o conhecimento e a aquisição da escrita e da leitura não são processos finalizados,
mas sim, contínuos.

Palavras-chave: Alfabetização; Mediação; Planejamento; Conhecimentos Prévios.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização pode ser reconhecida como um processo em que indivíduo não
aprende apenas a ler e a escrever, mas também, aprende a ler o mundo, compreender seus sentidos e significados. Pode-se dizer que os aspectos econômicos,
culturais e sociais, permeiam as idéias que se pode ter sobre alfabetização. A essas idéias estão
relacionados conceitos de escrita, que são influenciados pela sua função social. A função social
da escrita contribui para que o aluno resolva questões práticas da vida e interprete as informações que recebe, transformando-as em conhecimentos e ajudando-o a comunicar-se satisfatoriamente.
Quanto à alfabetização, Weisz (2008) nos cita que “a história da alfabetização pode ser
dividida em antes e depois de Emília Ferreiro”, tamanha a contribuição da autora. A partir do
final da década de 1970, com a manifestação do pensamento construtivista e interacionista,
por meio do trabalho de Ferreiro e Teberosky, houve uma nova leitura sobre os processos de
aprendizagem da criança, em que o aluno passou a ser considerado o construtor de seu conhecimento, assumindo sua participação ativa no aprendizado. O objetivo específico é propor uma
reflexão acerca da concepção do professor sobre a importância do processo de alfabetização e
o reflexo de sua atuação na vida do aluno. O professor alfabetizador precisa construir situações
em que ele possa olhar atentamente o aluno que irá apropriar-se da língua escrita, e tomar decisões partindo dessas observações, estimulando a participação da criança nesse processo. Se
o professor tem conhecimento de que o aluno constrói seu aprendizado, deve oportunizar que a
criança expresse o que pensa sobre o sistema de escrita.
Ferreiro e Teberosky, apud Azenha (1997) interpretam os erros regulares, sistemáticos e
recorrentes da escrita da criança como uma nova forma de compreender a escrita; assim, acreditam haver uma lógica que explica a regularidade de sua escrita. Com isso, pode-se perceber
que a criança realmente possui uma concepção da escrita, e que seu aprendizado não se dá
por mera reprodução ou cópia.
Quando em interação com o objeto de conhecimento, há uma esquematização realizada
pelo sistema cognitivo da criança; dentro dessa ideia, faz sentido dizer que a criança é protagonista na construção de seu conhecimento. Ao interpretar os textos que encontram as crianças já
elaboram alguma concepção sobre a escrita, e o que ela representa.
Conforme Azenha (1997): “Ao ingressar na série onde começa a ocorrer o ensino sistemático das letras, a criança já detém uma grande competência lingüística que não é considerada”. Dessa forma, seria adequado supor que ao professor cabe a observação e consideração
dessas competências, ou seja, os conhecimentos prévios.
Por meio dos conhecimentos que as crianças já possuem, o professor pode trabalhar
a alfabetização de uma maneira mais significativa, propondo atividades e estratégias as quais
crianças possam estabelecer relações entre o que conhecem e o que irão conhecer. Diante
disso trabalhar em pares considera-se importante nesse processo, muitas vezes, quando as
crianças são colocadas juntas, ocorre um conflito construtivo, pois quando uma criança escreve
de uma forma, e outra de maneira diferente, as crianças acabam caindo em uma reflexão sobre
a maneira como se escreve e o que a escrita significa.
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Nessa época, utilizava-se o método sintético, que era subdividido em três, sendo assim: de soletração (ou alfabético), fônico e de
silabação. O método sintético estabelecia uma
correlação entre o som e a grafia, e seu processo se dava das partes para o todo. Assim
era o procedimento de ensino da leitura; quanto à escrita, sua prática era limitada à cópias,
com foco em caligrafia e ortografia.

Ao final da década de 1970, a publicação “Psicogênese da Língua Escrita” de Emilia
Ferreiro, psicóloga argentina, propôs um novo
olhar sobre a alfabetização. Suas pesquisas, realizadas na Argentina e no México, juntamente
com Ana Teberosky, trouxe uma colaboração
considerável ao tratar a criança como sujeito
Tratando-se da soletração, ou método
ativo no processo de aquisição da escrita. Pela
primeira vez, o foco saía da escola e do con- alfabético, o professor apresentava as letras e
teúdo, e os alunos passam a ser vistos como seus nomes; a criança deveria aprender a soletrar antes de aprender a ler. No método fônico,
construtores de seus conhecimentos.
apresenta-se para a criança os sons das letras
A educação no Brasil, ao longo dos (vogais), as combinações das vogais entre si, e
anos, foi conduzida por diversas tendências, por fim, as combinações com consoantes, seentre elas, a Pedagogia Liberal. Luckesi (1994) guindo da representação gráfica. O método da
nos fala sobre a Tendência Liberal Tradicional. silabação trabalha também com os sons, mas
“Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a a partir das famílias silábicas. Esses métodos
relação professor-aluno, não têm nenhuma re- eram organizados de maneira a promover uma
lação com o cotidiano do aluno e muito menos sucessão: primeiro, a criança aprendia a ler as
com as realidades sociais. É a predominância letras, em seguida, reunia as letras em sílabas,
da palavra do professor, das regras impostas, então vinham as palavras, e por fim, as frases.
Muitas cartilhas foram fundamentadas nesses
do cultivo exclusivamente intelectual.”
procedimentos, e fizeram-se presentes por muiAssim, compreende-se que, dentro tos anos em nosso país.
dessa tendência tradicional, os conteúdos são
determinados de maneira a não fazer parte
de um contexto significativo, e que os alunos
estão em posição submissa, não sendo considerados como protagonistas do processo. As
experiências e visões dos alunos são tratadas
com desatenção; prevalece o poder e a sabedoria do professor, e essa situação repercute
no aprendizado e aproveitamento do aluno.
Nesse momento, cabe resgatar, brevemente, algumas idéias que dizem respeito a
determinados métodos de alfabetização, que
foram utilizados desde o final do século XIX. A
partir dessa época, as rotinas de leitura e escrita começaram a ser organizadas de maneira
sistemática, sugerindo a busca de profissionais capacitados, uma vez que, os processos
de aprendizado eram considerados como um
ingresso para uma nova realidade, segundo
Mortatti (2000).

Mortatti fala ainda do “método João de
Deus”, que foi difundido a partir de 1880, pela
“Cartilha Maternal ou Arte da Leitura”. O “método João de Deus” propunha o ensino da leitura
a começar da palavra, seguindo para o valor
fonético.
No início do século XX surge um novo
método, que se apresenta em oposição ao
método sintético. Trata-se do método analítico,
que tem em vista o ensino da leitura, partindo do “todo”, para a análise das partes; esse
“todo” mencionado poderia ser uma palavra,
frase ou o que se chamava de “historieta” (frases reunidas, com alguma relação entre si), e
novamente, um método serviu de base para a
produção de cartilhas.
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Ao final da década de 1910, inicia-se
o uso da expressão “alfabetização” para designar as práticas de ensino de leitura e escrita, e a partir de 1920, surgem métodos que
colocariam os métodos sintético e analítico,
denominados “mistos” ou “ecléticos”. Essas
mudanças e surgimentos de novos métodos
traziam sempre algum conflito entre defensores
dos métodos antigos, e adeptos das novas metodologias, mas Mortatti nos lembra que isso
traz uma reflexão acerca de questões didáticas
como: de que maneira podemos ensinar, para
quem estamos ensinando, e ainda não nessa
época, mas mais adiante, surgirá a reflexão de
como a criança aprende.
A autora também cita que, em 1934,
Lourenço Filho põe à vista as consequências
de pesquisas realizadas com alunos de 1º
grau, ou 1ª série de ensino fundamental hoje
em dia, em seu livro “Testes ABC para verificação a maturidade necessária ao aprendizado
da leitura e escrita”. O objetivo dessa publicação era detectar as dificuldades no aprendizado de leitura e escrita, e propor soluções. Para
isso, utilizavam-se dos testes para mensurar o
nível de maturidade indispensável ao aprendizado, a fim de classificar e organizar os alunos,
visando um possível êxito no processo (MORTATTI, 2000).

A publicação de Ferreiro, em parceria
com Teberosky, trouxe uma nova visão do processo de aprendizado da criança que está sendo alfabetizada. Inspirada nas idéias de Piaget,
a autora pesquisou os processos de aquisição
da língua escrita, com foco na psicologia, enfatizando a idéia de “como se passa de um
estado de menor conhecimento a um estado
de maior conhecimento” (FERREIRO, 2001).
Seus estudos mostraram que, durante
o processo de aprendizado, no qual as crianças são as construtoras, e têm um papel ativo,
existem estágios pelos quais elas passam dentro de um tempo variável, até que finalmente
dominem a língua escrita.

A FORMAÇÃO E A POSTURA DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR
O artigo 13 da Constituição Federal
de 1988 aponta como uma das incumbências
dos docentes o cuidado com a aprendizagem
dos alunos. Podemos considerar esse cuidado
como a elaboração de estratégias e utilização
de recursos que possibilitem que os alunos
aprendam da melhor forma que lhes convém.
Dessa forma, a formação do professor deve
atender, segundo o artigo 61 da Constituição
Federal, aos objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino, assim como às características do desenvolvimento do educando.
Faz-se necessário que o docente esteja preparado para associar conhecimentos teóricos às
necessidades do trabalho, ou seja, a prática.

Chega-se em um momento marcante
na alfabetização; por volta de 1980, a preocupação com o fracasso escolar emergida nas
últimas décadas questionou os procedimentos
que vinham sendo empregados, e o pensamento construtivista na alfabetização pôs-se à
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases
vista através da pesquisa publicada e mencio9394-96, artigos 87 e 88, a formação do pronada no início do capítulo.
fissional de educação far-se-á mediante cursos
Conforme Mortatti, Ferreiro tirou o foco específicos, em nível superior, curso de licendo debate, a respeito de alfabetização, dos mé- ciatura e graduação plena, e aos sistemas de
todos de ensino, e colocou em como se dá a ensino cabe a promoção da continuidade do
aprendizagem da criança; a ideia para reflexão aperfeiçoamento e atualização do professor.
agora era “quem aprende” e “como aprende”. Então, compreende-se que a formação dos
Existia também uma manifestação do pensa- professores alfabetizadores deve ser contínua,
mento interacionista, que se baseava no prin- e que precisa estar atrelada à interação e trocípio da interação entre sujeito e objeto de co- cas de experiências com outros profissionais,
pois assim como os alunos, o professor é o
nhecimento.
sujeito de seu conhecimento.
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Dentro do processo de ensino-aprendizagem, é preciso que o professor reconheça
claramente a importância dos conhecimentos
prévios, da autonomia e, principalmente, que tenha conhecimento sobre o que a escrita representa. Bozza (2009) afirma que não é possível
o professor oferecer aos alunos aquilo que não
tem; isso significa que a efetivação da aprendizagem escrita só se dá a partir do momento
em que o professor reconhece o aluno como
sua extensão, como aquele que se apropriará do conhecimento a partir de sua mediação.
Para que o professor realize essa mediação,
deve dominar os conhecimentos acerca da
linguagem escrita e da leitura, reconhecendo
sua função social, ou seja, a possibilidade de
conhecer o mundo, interagir com a realidade e
construir a história.
Coelho (2009) comenta que não há
um papel ativo do aluno, se não houver um
papel ativo do educador; isso nos remete ao
professor como referência e, na área da alfabetização, como referência de leitor e escritor.
O professor-alfabetizador precisa adotar mais
do que uma postura de flexibilidade e iniciativa
frente aos novos conhecimentos, mas também
de curiosidade, para desenvolver em seus alunos o interesse pela investigação e solução de
problemas propostos, problemas reais, do cotidiano.
A mesma autora ainda cita a Psicologia Genética de Piaget para fundamentar a
compreensão da aprendizagem como processo construtivo e individual, afirmando que “o
conhecimento não está nem no sujeito, nem
no objeto, mas sim na interação entre ambos”.
Construtivo, por acreditar que a criança aprende por suas ações, e individual, pois cada
criança aprende a sua maneira, de acordo
com seus conhecimentos já edificados, mas,
como nos lembra Weisz (1999), com a direção
e orientação do professor, como se este fosse
um “contra-regra e cabe a ele montar o andaime para apoiar a construção do aprendiz”.

Organizar as situações de aprendizagem, elaborar atividades, observar as ações,
programar intervenções pedagógicas, incentivar a reflexão, são condições que cabe ao
professor decidir, e são tão importantes quanto
a descoberta do que cada aluno pensa sobre
como funciona a escrita. Weisz (1999) acredita
que para isso, é importante que o professor-alfabetizador estude profundamente e discuta
com colegas sobre o que conhecem sobre as
hipóteses.
Teberosky e Tolchinsky (1995) apresentaram uma proposta de espaço de reflexão sobre a prática da sala de aula. A idéia
desse espaço é experimentar e proporcionar
a reflexão sobre novas propostas didáticas sobre a língua escrita, sobre as dificuldades de
aprendizagem, as atividades desenvolvidas e
seus efeitos. A importância de criar esse ambiente está na interação entre os profissionais,
na troca de experiências sobre os resultados
do trabalho do educador.Sobre isso, as autoras
afirmam:
Partimos da hipótese de que as relações entre o professor e o grupo de alunos, no contexto da classe, estabelecem-se e se configuram de modo relevante através da
atividade didática. Os conteúdos e objetivos do ensino,
as ideias e atitudes do professor e dos alunos concretizam-se no desenvolvimento das atividades de ensino
e aprendizagem (TEBEROSKY, TOLCHINSKY, 1995, p.
175).

Assim, a análise das atividades desenvolvidas em sala de aula pode ser feita em conjunto, com outros educadores, abrindo novas
possibilidades, introduzindo inovações e transformações na prática docente, e no que diz
respeito aos objetivos das atividades, verificar
o que realmente efetivou-se, a iniciativa, motivação e reflexão dos alunos nas situações de
aprendizagem, entre outros aspectos.
Ainda sobre essa questão da análise,
Teberosky e Tolchinsky (1995) atestam que
esse estudo nos leva a questionar determinados
parâmetros que guiam as situações de aprendizagem, como a definição dos conteúdos e ob154
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jetivos, a concepção de leitura e escrita (tanto
do aluno, quanto do professor), as sequências
didáticas estabelecidas para a aprendizagem
(como nas atividades tradicionais, onde eram
desenvolvidas atividades psicomotoras, e posteriormente o aprendizado da escrita e leitura),
atividades fechadas, de aplicação de regras e
conceitos gramaticais, e principalmente, a postura do professor, como possuidor absoluto do
saber. Em análises como esta, realizadas por
meio de reuniões e discussões, há uma aspecto a ser considerado como fundamental: a relação de trabalho em conjunto entre os profissionais de educação. Nesse contexto, também
pode ser inserido o respeito pelo trabalho dos
outros professores e a relação de cooperação
e aprendizado.

Como dito, a imitação precisa acontecer de maneira espontânea; logo, compreende que ela pode iniciar-se na infância, com
as observações que faz em sua própria casa,
quando observar algum adulto realizando uma
leitura, seja de livros, revistas, jornais, suportes
impressos ou manuscritos, entre vários outros
tipos de suporte, mas o que se espera é que
se conheça a função específica do portador
de texto, para reconhecer a utilidade de sua
leitura.

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCRITA
As pesquisas de Ferreiro e Teberosky
comprovam que as crianças constroem diferentes hipóteses sobre o sistema da escrita,
elaborando conceitos e teorias que explicam
como a escrita funciona e como eles a compreendem. O que o professor-alfabetizador necessita é diagnosticar o que os alunos sabem
e planejar o desenvolvimento das atividades.

Com base em sua formação teórica e
prática, mais a troca de experiências com outros profissionais, o professor-alfabetizador perceberá que priorizar atividades que permitam
ao aluno a reflexão, a argumentação, a discussão e o pensamento beneficiam o desenvolvimento da linguagem escrita, junto a outras atiPara planejar com eficiência o desenvidades que podem ser desenvolvidas, como volvimento de suas atividades, é preciso que
uso de textos diversos, em diferentes perspec- o professor tenha conhecimento da função sotivas (escrita, leitura, dramatização).
cial da escrita.Dessa forma, para que o professor forme alunos praticantes da cultura escrita,
Pode-se ainda fazer algumas conside- deve ajustar sua prática de ensino voltada para
rações a respeito do professor alfabetizador o uso social. Pode compreender que fazer uso
como modelo para seus alunos: considerando social da escrita implica resolver problemas,
que as crianças presenciam atos de leitura des- expressar-se, registrar, aprofundar conhecide muito cedo, e que tendem a imitar os mo- mentos.
delos que observam, faz-se necessário refletir
sobre como a postura do professor pode auxiA respeito desse princípio, cita Piaget
liar a apropriação de seu conhecimento. Ferrei- (2003, p. 359) para relembrar o conceito de
ro e Teberosky (1999) afirmam que a criança apropriação do conhecimento, que ocorre atratambém imita os atos de leitura que observa, e vés de um processo ativo de construção decorque essa imitação, por ser espontânea, propor- rente da interação entre sujeito e objeto: “Em
ciona um aprendizado, uma vez que a imitação termos de inteligência reflexiva, significa, pois,
manifesta-se como tentativa de compreensão que a dedução se organiza e se aplica a uma
do modelo imitado.
experiência concebida como exterior.” Dessa
forma, a criança estrutura e organiza seus esquemas, seus conhecimentos com base em
suas atividades e interações com os objetos.
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Se observar por esse ângulo, os progressos são, na verdade, decorrentes de participação ativa da criança, por isso não podem
ser considerados como objetos de cópia. Esses princípios auxiliam o professor, uma vez
que compreende que os processos de leitura e
escrita não acontecem espontaneamente, por
cópia ou repetição, mas sim, são práticas sociais e reflexivas.
O sentido social da escrita encontra-se também nas relações entre as pessoas e
na formação da autonomia, por isso deve ser
dada a devida importância à escola e ao professor alfabetizador, que devem oportunizar o
acesso a cultura escrita e a transformação dessas ideias.
Pensar a função social da escrita implica refletir sobre as funções que a língua possui
na sociedade, e compreender isso é primordial
ao professor, para que possa utilizar-se dessa
reflexão como plataforma de planejamento de
seu trabalho. Ao aluno, que terá seu processo
de aprendizado facilitado a partir do momento
em que compreender o uso social desse instrumento, deve estar claro o objetivo da aprendizagem da leitura e escrita, não apenas para
que ele alimente o “prazer da leitura”, mas para
também que reconheça nos textos sua utilidade como veículo de informação.
Ferreiro (1997) aponta que uma das
funções principais da leitura é justamente a obtenção de informações por textos escritos, e
que é necessário desenvolver nos alunos os
pensamentos argumentativos e crítico sobre os
pontos de vista dos textos. A criança precisa,
então, tomar conhecimento sobre as funções
da escrita, mas de que maneira isso acontece?
Segundo Ferreiro (1997) as situações específicas que fazem o uso social da escrita são
as melhores ferramentas para que as crianças
tomem conhecimento dessa função. Podemos
citar como exemplo as listas de compra, as
consultas a listas telefônicas, anotações ou bilhetes, enfim, há uma infinidade de ocasiões de
grande valor que auxiliam essa compreensão,
mesmo que indiretamente. A esse respeito, podemos também considerar:

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-se muito
antes, através da possibilidade de entrar em contato,
de interagir com a língua escrita. Porém há outras crianças [...] que necessitam da escola para apropriar-se da
escrita. Essas práticas escolares, entretanto, não lhes
permitem apropriar-se de nada: acabam por ser meras
reprodutoras de signos estranhos (FERREIRO, 1997, p.
23).

Podemos considerar que as crianças
que entram em contato com a cultura escrita
durante a infância, enquanto ainda não entraram no ambiente escolar, já possuem um determinado conhecimento da função da escrita,
mesmo que superficial, e devemos ainda tomar
cuidado para não permitir que os alunos sejam
apenas reprodutores da escrita, mas sim trabalhar para que compreendam seu significado,
sua utilidade, que conheçam diferentes portadores de texto e registros, e que possam refletir
sobre eles.
Por esse ponto de vista, Curto, Morillo
e Teixidó (2000) enfatizam que não é a linguagem que se usa na escola que deve ser colocada na sociedade, mas sim, a linguagem
que se usa na sociedade deve ser colocada na
escola, e isso deve se acontecer da seguinte
forma:
Em primeiro lugar, a linguagem escrita deve ser funcional. Não escrevemos e nem lemos “por que sim”, mas
para resolver alguma necessidade: fazer a lista de compras, ver quem falta na aula, enviar uma carta para uma
pessoa real, escrever um jornal, aprender sobre um
tema, etc. [...] Também é funcional o que tem sentido,
interesse e valor educativo, escrever e ler para aprender
a escrever, para nos divertir, para nós mesmos, para
melhorar a letra, para experimentar com a escrita e com
a leitura, para aprender outras matérias, etc. (CURTO,
MORILLO E TEIXIDÓ, 2000).

A escrita e a leitura, então, podem ser
compreendidas como ferramentas que utilizamos para obtenção de algo que desejamos
fazer: escrevemos uma carta para nos comunicar, formulamos uma lista para ampliar a memória, lemos um livro, um texto, artigo científico, para nosso entretenimento, para construir
conhecimento, para nos informarmos.
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É relevante citar ainda sobre a sistematização do conhecimento das crianças; Ferreiro
(1997) nos aponta que as crianças costumam
sistematizar o que aprendem (em todos os domínios do conhecimento), colocando à prova
os conhecimentos que estruturam, de maneira
efetiva, e reorganizando e reestruturando quando percebem que a antiga estrutura já não é
compatível com os dados de suas novas experiências.
Considerando essa afirmação, se pode
dizer que o processo de aprendizagem não
ocorre sem desafios ou de maneira direta; é
um processo que necessita de reestruturação
e reorganização contínua, uma vez que a todo
instante o professor deve proporcionar situações desafiadoras que podem causar um determinado conflito que, quando bem orientado,
auxilia na construção do conhecimento sobre a
escrita, a leitura e suas funções.
O educador precisa reconhecer que a
leitura e a escrita não se trata somente do ensino de frases ou textos, mas é essencial que
as crianças leiam e escrevam o mundo a sua
volta. Por muito tempo, as práticas escolares
objetivaram apenas a codificação e decodificação sem a preocupação com o entendimento,
com a interpretação do que era lido ou escrito.
A criança não era estimulada a produzir seus
próprios textos ou ler por prazer. Tudo era feito
pela imposição, não havia relação afetiva e prazerosa com o livro de histórias, a escrita estava
muito distante das funções comunicativas e expressivas dos atos de ler e escrever.
Na visão contemporânea a construção dos sentidos, seja pela fala, pela escrita
ou pela leitura, está diretamente relacionada
às atividades discursivas e às práticas sociais
as quais os sujeitos têm acesso ao longo de
seu processo histórico de socialização. As atividades discursivas podem ser compreendidas
como as ações de enunciado que representam
o assunto que é objeto da interlocução e orientam a interação. A construção das atividades
discursivas dá-se no espaço das práticas discursivas (VYGOTSKY,1997).

Atualmente essas práticas foram repensadas e levadas a um novo consenso, onde
os alunos possam ter um senso crítico e levá-los a refletir sobre o ato de ler e escrever.
Existem diversas práticas eficazes para trabalhar a leitura é por meio das rodas de leitura,
que são encontros, dentro ou fora das salas de
aula, em que um leitor-guia seleciona e lê em
voz alta um texto, que pode ser um conto, parlendas, adivinhas, poemas, fábulas, ou textual
que seja apreciada pelo público em questão. É
importante que essas leituras sejam feitas por
diferentes leitores, não somente pelo professor,
mas também pelos próprios alunos. Geralmente a criança convive socialmente com diversas
formas de leitura e escrita, o que contraria ensiná-las apenas a codificar e decodificar aleatoriamente, sem dar sentido à função da leitura
e escrita.

PRÁTICAS EDUCATIVAS DA LEITURA
E DA ESCRITA ATRAVÉS DO LÚDICO
O lúdico na alfabetização, é uma prática que propicia um desenvolvimento muito
significativo para o processo de letramento e
alfabetização na infância. Na situação do brincar a criança se coloca diante de desafios e
questões, além de seu comportamento diário,
consegue criar hipóteses na tentativa de compreender os problemas que lhe são propostos
pelas pessoas e pela realidade em que vive.
Dessa forma recomenda-se a utilização do lúdico, durante as atividades escolares, pois o
professor estará favorecendo o desenvolvimento da criança, colocando em evidência a importância do lúdico em seu processo de ensino-aprendizagem. Através das atividades lúdicas
a criança além de se divertir, e ter momentos
prazerosos também, amplia sua percepção de
mundo, cria, imagina, contextualiza, aprende
fazendo.
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Para Vygotsky (1987, p. 84), a aprendizagem e o desenvolvimento estão estritamente
relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objeto e social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção. Pois, o brincar faz parte
da rotina das crianças, vivenciando o próprio
mundo.

O brincar é uma experiência não apenas de uma ou outra cultura, mas, por si só,
uma experiência cultural. Sabemos que toda
criança sente a necessidade de brincar, muitas vezes até nós, adultos, também sentimos
essa necessidade, embora não esteja presente
em todos os momentos do nosso dia a dia. A
necessidade de brincar, portanto, atravessa a
nossa vida, não somente no período em que
A partir do momento em que as ativi- somos crianças ou em que estamos no ensino
dades começaram a ser oferecidas em sala de fundamental (BORBA, 2007).
aula, nota-se um progresso que repercute em
No processo de alfabetização e letratodo conjunto, apesar de não ser manifestado
mento é possível aliar o lúdico. Mas isso não
imediatamente, mas, o avanço registrado numa
quer dizer que o brincar seja uma prática pasituação, logo interfere em outras e, num esdronizada. Foi possível constatar que esses
paço não muito longo de tempo, as diferenças momentos são vivenciados através de brincade progresso (quando a criança é trabalhada deiras, de contato com diversos materiais como
de maneira lúdica) vão se somando e darão livros, revistas, jornais, entre outros recursos, o
lugar futuramente ao progresso total, global. que resulta em um trabalho muito positivo.
Isto justifica a importância de se trabalhar com
uma série de atividades lúdicas, pois é o conInúmeros são os benefícios que o lújunto destas que vai influir nas transformações dico propicia à infância. Ao brincar, a criança
que ocorrem à medida em que as crianças são imagina, fantasia, representa, produz, cria reconduzidas a tomar consciência das ações gras, age coletivamente, inventa estratégias,
exercidas sobre os objetos, no processo de lei- torna-se dono de suas atitudes, etc. Sendo
tura e escrita.
assim um recurso muito importante para trabalhar juntos as crianças. O brincar, socializar,
O espaço lúdico permite ao aluno criar e recriar uma interage, proporciona uma aprendizagem signirelação aberta e positiva com a cultura. Esse espaço ficativa e integra os alunos socialmente. Com a
permite que o brincar seja visto como um mecanismo ludicidade espera-se que o professor consiga
psicológico que garante ao aluno manter certa relação
tornar suas aulas mais produtivas e estimulacom o mundo real, uma forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, música e doras. Segundo Pires:
dança (WINNICOTT, 1975).

Nesse sentido, a ideia é educar e ensinar, garantindo a diversão e a interação com
outras pessoas, uma vez que as atividades lúdicas proporcionam a diversão e o prazer, potencializando a criatividade e contribuindo para
o desenvolvimento intelectual da criança (WINNICOTT, 1975):

Através de atividades lúdicas, como as brincadeiras, os
jogos, as cantigas etc., as crianças aprendem a refletir
suas ações e a dos adultos, experimentam situações
novas e criam soluções para os desafios do seu cotidiano. Lima (1992) nos diz que o brincar é a forma de atividade humana que tem grande predomínio na infância
e sua utilização promove o desenvolvimento dos processos psíquicos, dos movimentos físicos, acarretando
o conhecimento do próprio corpo, da linguagem, da
socialização e a aprendizagem de conteúdos de áreas
específicas (PIRES, 2008, p.3).

O espaço lúdico permite ao indivíduo
criar e entreter uma relação aberta e positiva
com a cultura: ‘Se brincar é essencial é porque
Espera –se que um trabalho realizado
é brincando que o aluno se mostra criativo’. O
brincar é visto como um mecanismo psicoló- com planejamento, direcionamento e intenciogico que garante ao sujeito manter uma certa nalidade, possa levar o aluno a refletir sobre
distância em relação à realidade (WINNICOTT, ação e suas vivências.
1975, p. 26).
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MEDIAÇÕES E INTERVENÇÕES
PEDAGÓGICAS
No que se refere às intervenções pedagógicas, Azenha (1997) faz a seguinte observação: “Conhecer quais são esses processos
de compreensão infantil dota o alfabetizador
de um valioso instrumento para identificar momentos propícios de intervenção nesses processos e da previsão de quais são os conteúdos necessários para promover avanços no
conhecimento”.

com os alunos, é o uso da escrita dos nomes,
próprio da criança, de colegas e conhecidos,
que constitui um conteúdo altamente significativo, uma vez que os nomes não são palavras
utilizadas aleatoriamente, fora de um contexto,
mas sim elementos que lhes dão identidade
e, por isso, são significativos. Assim, o professor pode solicitar que os alunos escrevam seu
próprio nome, em todas as atividades que realizarem, e orientar a escrita de uma lista dos
nomes dos alunos.
Russo e Vian (1997) salientam que
para trabalhar fazendo uso dos nomes, é preciso que o professor considere a grafia correta e
coloque-os em ordem alfabética. Vale ressaltar
que é importante colocar os nomes em ordem
alfabética para enfatizar o uso social: precisamos conhecer a ordem em que as letras se
apresentam, pois isso facilita quando vamos
procurar por uma palavra em um dicionário, ou
um serviço em uma lista telefônica. Além da ordem alfabética, o professor precisa estar atento
também ao uso dos nomes, como referência
para as intervenções: se a sala possui alunos
com os nomes parecidos, o professor pode explorar as diferenças que existem, buscando a
reflexão dos alunos a respeito disso.

Dessa forma, o professor alfabetizador
pode utilizar como estratégia as observações e
as interpretações das condutas das crianças,
que constituem ferramentas para o planejamento de seu trabalho. Como esse processo
de apropriação do conhecimento inicia-se antes do ensino formal, fornecido pela instituição
escolar, cabe ao professor organizar o preparo
de seu trabalho para utilizar os conhecimentos
já estabilizados, elaborando assim atividades
que provoquem avanços nas hipóteses dos
alunos.
Piaget (2003) nos fala sobre os esquemas de assimilação e acomodação para explicar como se estrutura a organização do conhecimento adquirido. Segundo o autor, a criança
Azenha (1997) também nos esclareacomoda os conhecimentos assimilados, passando por um processo de reestruturação dos ce sobre a escrita dos nomes como forma de
proporcionar aos alunos o desenvolvimento de
saberes já estabilizados, transformando-os.
suas próprias elaborações sobre a escrita. A
Por acreditar que a escrita possui um autora nos cita que é possível colocar as criancaráter evolutivo, Azenha (1997) propõe que a ças em situações de aprendizagem quando
criança seja colocada em situações que pos- oportunizamos que elas escrevam os próprios
sibilitem o uso de suas próprias elaborações nomes, confeccionam listas, cartas bilhetes, resobre a escrita, pois assim o aluno conseguirá gistro de músicas já conhecidas, além de ouconstruir e desenvolver sua escrita de forma tras estratégias que acrescentam nesse desenvolvimento.
significativa.
Partindo dessas ideias, sugere algumas
estratégias que auxiliam a dar continuidade ao
processo de aquisição da escrita convencional. A sondagem, que é realizada logo no início
do processo, colabora na definição da didática mais adequada para o nível diagnosticado;
um dos primeiros trabalhos que pode ser feito

A utilização de listas de palavras é também uma alternativa para que o trabalho do
professor seja significativo, desde que as listas
sigam o critério de conter palavras que possuam sentido entre si, como por exemplo, a escrita de listas de ingredientes de uma receita,
lista dos aniversariantes, animais, lista de com159
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pras, material escolar, entre outras. Em diversas situações podem ser utilizadas também as
letras móveis, que consistem em um material
que possibilita que a criança realize a escrita,
fora do papel.

o sistema da escrita, solicitando que os alunos
escrevam listas dos personagens, títulos de histórias ou parlendas, cantigas, poemas, artigos,
ou outros suportes que foram utilizados durante o trabalho, para auxiliar a compreensão por
parte dos alunos que ainda não dominam a
A utilização de letras móveis pode ser escrita convencional.
feita principalmente com alunos que ainda se
encontram na hipótese pré-silábica, pois permiEnfim, o que se espera, ao planejar uma
te que eles explorem a escrita de uma maneira atividade ou estratégia, é que os alunos particimais concreta, auxiliando a compreensão. Rus- pem ativamente de situações de leitura, escriso e Vian (1997) também citam os trabalhos ta e comunicação, para que compreendam a
com bancos de palavras, os quais seria rele- função social e desenvolvam suas habilidades
vante mencionar o uso de um conjunto de pa- e interessam-se pela linguagem com a qual
lavras, sugeridas pelos alunos, que seriam utili- irão trabalhar, é primordial que o professor, em
zadas para uma produção escrita, ou que seria sua prática pedagógica, explicite o significado
ilustrada. As autoras mencionam que esse tipo de saber ler e escrever para a vida do aluno,
de atividade permite que as crianças trabalhem uma vez que nós, seres humanos, aprendemos
dificuldades específicas da língua e raciocínio e desenvolvemos tudo o que tem significado
matemático, além de outros aspectos mais re- para nossas vivências. O uso adequado dessa
ferentes à alfabetização.
prática faz com que a criança veja a escrita e
a leitura como algo natural e necessário e não
Pode-se salientar um trabalho muito im- apenas um dever ou uma tarefa.
portante, que deve ser realizado sempre, que é
o de leitura, não somente por parte do professor, mas também, dos alunos. Quando o professor realiza a leitura para seus alunos, está
possibilitando que eles apreciem as histórias,
e pode solicitar discussões a respeito que auxiliem na interpretação, não só da história, como
também da fala ao texto. A partir de leituras,
o professor pode trabalhar também com produções de textos variados; essas produções
podem ser feitas oralmente, tendo o professor
como escriba, mas deve ser permitido que a
criança escreva também, para que se aproprie
da cultura escrita.
Também é preciso que os textos trabalhados sejam de gêneros variados, o que permite que todos os alunos se identifiquem e sejam desafiados, além de serem introduzidos no
contexto social da escrita e leitura. Recontar as
histórias ou o que foi lido também é uma alternativa, quando o professor deseja que as competências da oralidade sejam trabalhadas de
maneira espontânea. Ainda com as histórias,
o professor pode orientar uma reflexão sobre
160
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendendo o problema de pesquisa como uma investigação sobre como a criança constrói o conhecimento, e como o professor auxilia essa construção, concluímos que essa
mediação deve ser realizada a fim de possibilitar a aprendizagem significativa, ou seja, aprendizagem com conhecimento da função social da escrita, pois só conhecendo sua função social é
possível desenvolver o interesse pela escrita.
Por meio dos conhecimentos prévios do aluno, o professor oportuniza o estabelecimento de relações, de maneira significativa, entre o que conhecem e o que irão conhecer, pois os
conhecimentos prévios são a base que sustentam a construção de novos conhecimentos. Esses
conhecimentos que as crianças já estabilizaram possuem um caráter particular, por isso, podemos afirmar que o conhecimento é elaborado de maneira muito pessoal, não podendo esse
processo ser confundido ou encarado como um processo padrão, que acontece da mesma forma para todos os alunos. Ao professor cabe considerar esse processo explorando as situações
que fazem uso da função social da escrita, questionando e estimulando o raciocínio, e também
utilizando-se dessas relações para detectar os conhecimentos que os alunos possuem e que
serão envolvidos no trabalho.
Pode-se considerar, a partir de dessa pesquisa, que o profissional de educação voltado
para a alfabetização compreende que o processo de aquisição da leitura e escrita é um processo complexo, influenciado por fatores diversos, e reconhece que sua atuação deve favorecer o
desenvolvimento da autonomia, inclusive na própria maneira como a criança opera seu sistema
de aprendizagem.
Embora a aquisição aconteça de maneira individual, a interação entre os alunos deve
acontecer visando um objetivo comum, no caso, a alfabetização; essa interação é uma das estratégias mais espontâneas que possibilitam a troca de ideias e concepções sobre o que representa e como se dá o processo de leitura e escrita. O professor não deve sentir receio em trabalhar
em grupo com os alunos, mas deve encará-lo como participação e interação, estando ciente de
que esse trabalho deve ser realizado com freqüência, para que os alunos desenvolvam também
a autonomia no decorrer do processo, para agruparem-se e realizarem o trabalho.
Essa estratégia nem sempre é tarefa fácil, uma vez que o professor precisa saber organizar os grupos para que criem conflitos construtivos e estabeleçam relações de auxílio; dessa
forma, um aluno não irá realizar as tarefas sozinho, impedindo a participação ativa do outro. É
importante salientar que a aprendizagem é construída em conjunto; a criança aprende de maneira sistemática, quando está em contato com o professor, mas também aprende quando entra
em contato com outros alunos, pois essas situações criam discussões sobre as concepções de
escrita, que provocam uma reflexão sobre os diferentes pontos de vista.
Por fim, compreendi que a criança constrói seu conhecimento modificando suas estruturas cognitivas, transformando seu conhecimento, e esse processo se dá a
partir do desequilíbrio dos esquemas de suas representações, para que
sejam posteriormente estabilizados. Isso ocorre com a intervenção do
professor e sua consciência de que o conhecimento e a aquisição da
escrita e da leitura não são processos que se dão por finalizados,
mas sim, que são contínuos e se prolongam por toda a vida.
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REFLEXÕES SOBRE A EJA NO PROCESSO
EDUCACIONAL

RESUMO: Este artigo visa refletir sobre a importância da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
analisando qual é o aluno que está presente na EJA, considerando o fracasso dos outros segmentos educacionais que culminam exatamente na demanda da educação de adultos. Observa-se nas unidades escolares diversos problemas de educação que culmina no abandono que
por vezes também se faz presente na EJA, mesmo sendo esta o caminho para alguns retornar
à escola. Para tanto, o artigo está baseado a luz de autores que dialogam sobre as Políticas
Públicas que permeiam o campo da educação considerando as consequências do abandono
escolar observando qual a importância desta modalidade de ensino nos dias de hoje. Entende-se que os alunos procuram este formato de curso pois existem várias dificuldades para
gerar o abandono inicial, como: dificuldades de conciliar o trabalho e os estudos, a falta de
integração entre os cursos normais e profissionalizantes , a má formação dos professores, a
falta dos recursos didáticos adequados além de não haver um currículo específico para esta
modalidade de ensino. Refletir sobre o assunto permite que se reinvente a forma de ensinar
na EJA, otimizando a forma de ensinar garantindo a permanência destes alunos na escola.

Palavras-chave: EJA; Aprendizagem; Políticas Públicas; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo, visa Analisar a EJA com base nas políticas públicas desenvolvidas para este segmento, permite que se observe que esta modalidade de ensino
está sendo de certa forma desmerecida em sua importância uma vez que existe
ausência de especificação de atendimento para este segmento.
Este artigo surge como fator de extrema importância para reflexão uma vez que observando como se dá a escolha e a realização das políticas públicas, sendo possível reinventar a
forma de ensino levando ao sucesso e permanência dos estudantes oferecendo a perspectiva
de desenvolvimento de uma sociedade democrática.
A Educação para Jovens e Adultos é um segmento destinado a educação de alunos que
ficaram à margem da proposta educacional destinada aos jovens e adultos, esses não tiveram
acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e/ou no ensino médio, por algum
entrave durante sua vida escolar. A EJA oferece a oportunidade ao jovem e ao adulto de retomar
seus estudos e desenvolver sua condição de sujeito e reconhecer suas habilidades.
A idade mínima para matrícula na EJA é de 15 anos para o ensino fundamental e 18
anos para o ensino médio, cabe lembrar que a EJA tem hoje campo educativo, graças ao fato de
que os Jovens que não concluem a escolaridade mínima, se conscientizando anos depois sobre
a necessidade do estudo em suas vidas percebendo a necessidade da escolaridade mínima.
Desta forma a EJA passa a ter mais do que somente a importância de escola, ela tem
função social que garante a jovens, adultos e idosos, o acolhimento no que diz respeito à formação digna e de desenvolvimento de cidadania envolvido a situações de vulnerabilidade, e atos
de violência que envolvem estes grupos.
Diante disso vale a pena refletir em: Qual o papel da EJA? O que leva Jovens e Adultos
a procurarem a EJA a resposta para estas questões determina as diversas situações que envolvem a vida pessoal e social que envolvem jovens e adultos. Estas reflexões contribuem para
que se identifique as dificuldades trazidas dentro do contexto e da prática utilizada na sala de
aula identificando assim as causas que pode levar ao abandono e esvaziamento do curso, refletir
sobre isso, favorece o sucesso do processo educacional.
Com isso o objetivo deste artigo, visa traçar algumas reflexões sobre a EJA no contexto
geral , considerando os motivos para a permanência, e as dificuldades na realização e conclusão
delas, determinando os principais motivos para a desistência do aluno e reingresso no programa.

166

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

tas pelos Professores dos cursos em vista de
guias passadas pelos respectivos Delegados,
os quais farão nelas as declarações da natuA educação de jovens e adultos não é ralidade, filiação, idade, profissão e residência
algo recente, vem desde o período colonial. A dos matriculados (BRASIL, 1878).
educação jesuítica no Brasil permaneceu até o
Dessa forma o ponto que se destacar
ano de 1759, época em que estes foram expulno que diz respeito à educação de adultos no
sos do país, por Marquês de Pombal.
império foi à construção de escolas noturnas
Com a expulsão dos Jesuítas a EJA no para aqueles que eram analfabetos, homens,
Brasil sofre uma grande ruptura, passando en- maiores de 14 anos e livres, estes vistos como
tão a servir aos interesses do Estado e não dependentes e incompetentes. No ano de 1889
mais da igreja. Moura (2003) faz uma reflexão tem início no Brasil o período republicano que
acerca da EJA no período colonial: com a ex- se inicia com a proclamação da república e
pulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias perdura até hoje.

REFLEXÕES SOBRE A EJA NO
PROCESSO EDUCACIONAL

em 1759, pelo marquês de pombal toda a estrutura organizacional da educação passou por
transformações. Para se entender esta modalidade educativa e o fenômeno do abandono
será apresentado de forma sucinta, uma breve
abordagem histórica da educação de jovens e
adultos no Brasil.

A educação de adultos começa a consolidar-se no sistema público de ensino a partir
da década de 30, período em que a sociedade passa por transformações e processo de
industrialização, o que alavanca o ensino para
jovens e adultos, conforme citação abaixo: A
educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação no Brasil
a partir da década de 30, quando finalmente
começa a se consolidar um sistema público
de educação elementar no país. Neste período, a sociedade brasileira passava por grandes
transformações, associadas ao processo de industrialização e concentração populacional em
centros urbanos.

A EJA teve início no Brasil no período
colonial, por volta de 1549, e nesta época a
educação era uma tarefa que ficava nas mãos
da igreja e não do Estado. Os jesuítas ensinavam os índios a ler e escrever, para que além de
servirem a igreja pudessem realizar um trabalho manual. A educação de adultos teve início
com a chegada dos jesuítas em 1549. Essa
educação esteve, durante séculos, em poder
No chamado pós-guerra, organizações
dos jesuítas que fundaram colégios nos quais
era desenvolvida uma educação cujo objetivo como ONU (Organizações das Nações Unidas)
inicial era formar uma elite religiosa (MOURA e UNESCO, convocaram uma série de conferência sobre a educação de jovens e adultos
2003, apud SANTANA).
(EJA) o objetivo central destas era moldar conO Art. 4º Os cursos noturnos das es- ceitos e estratégias para a educação de base
colas urbanas começarão a funcionar desde e alfabetização funcional.
já. Os das escolas suburbanas serão abertos
Em 1990, no ano internacional da
quando o Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios do Império determinar, tendo em educação, o Brasil assumiu em conferência
internacional com outros países o compromisconsideração as circunstâncias locais.
so proposto pelo EJA de engajar as pessoas,
O Art. 5º Nos cursos noturnos pode- frente as incertezas do século XXI, tornando-as
rão matricular-se, em qualquer tempo, todas as pessoas letradas, valorizando os conhecimenpessoas do sexo masculino, livres ou libertos, tos prévios, de educadores e educados não se
maiores de 14 anos. As matrículas serão fei- opondo a oralidade do letramento.
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Iniciaram-se aí os marcos nacionais
para a criação da EJA (Educação de Jovens
e Adultos) no Brasil tendo como herdeiro direto, o projeto MOVA-SP identificado pelo então
secretário da educação o senhor Paulo Freire.
O primeiro ponto, foi a construção federal que
passou a assegura no artigo 208 a oferta a todos que não tiveram acesso em idade própria
a educação, cabendo ao Ministério Público recensear e assegurar tais recursos.
Porém, apesar deste direito ser assegurado, apenas aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) é que se iniciou o
debate sobre a EJA, valorizando realmente tal
direito, responsabilizando o Estado e assegurando oportunidades apropriadas para jovens
e adultos considerando seus interesses e objetivos de vida.
Felizmente a EJA ganha um espaço
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional mais infelizmente mantendo o caráter
de suplência. No ano de 2003 a educação de
adultos ganha um pouco mais de destaque e é
criada pelo Governo a secretaria extraordinária
de erradicação do analfabetismo e o Programa
Brasil Alfabetizado que trouxe a possibilidade
de se ampliar a inserção da EJA no cenário
das políticas públicas de Educação.

O DEVER DO ESTADO COM A
EDUCAÇÃO SERÁ EFETIVADO
MEDIANTE GARANTIA DE:
I – Ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria;
VII – Atendimento ao educando, em
todas as etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (p.121-122);
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) aborda a EJA no
Título V, capítulo II como parte da educação
básica, superando sua dimensão de ensino
supletivo e regulamentando sua oferta a todos
aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental e médio.

Já no Artigo 37, Parágrafo 1º e 2º. A
educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio
A EJA é uma modalidade de ensino ga- na idade própria.
rantida pelo governo federal por meio de políticas de educação de jovens e adultos. Segundo
Observa-se, porém, que o campo de
o MEC (2006) tem como desafio resgatar um atuação escolar não é necessariamente agracompromisso histórico da sociedade brasileira dável durante os anos iniciais dos alunos, onde
e contribuir para a igualdade de oportunida- o que se encontra são posições autoritárias, indes, inclusão e justiça social. A Constituição suficiente, além do despreparo e/ou ausência
Federal de 1988 em seu artigo 208, garante a de motivação por parte dos professores, sendo
EJA como um direito de todos:
assim a própria instituição expulsa os alunos
de maneira velada nos anos iniciais de ensino.
Geralmente não se percebe tal falta de
estímulo, uma vez que o primeiro seria somente aprender, não permitindo na escola regular,
em tempo regular se sentir pertencente ao espaço, e por isso causando a evasão escolar
uma vez que Pouco a pouco, seu atraso vai
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se ampliando e chega um momento em que habilitando ao prosseguimento de estudos em
a distância com o ritmo médio da turma se caráter regular. 4 “Os exames a que se refere
torna intransponível.
este artigo realizar-se-ão”:
O aluno com dificuldades específicas de aprendizagem não apresenta, de
início, problemas de motivação, se bem que
progressivamente pode se sentir incapaz de
realizar as tarefas propostas e abandona qualquer tentativa de superá-las, já que as
atividades propostas “estão cheias de respostas para perguntas que ele não sabe
quais” (VASCONCELLOS, 1995, p.38).

I - No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos:

Esta desmotivação que causa o
desinteresse, indisciplina, problemas de saúde, instabilidades da adolescência são fatores
principais que causam o abandono escolar, levando os alunos desistentes futuramente a procurar a EJA. Porém a EJA apresenta suas deficiências, por existir falta de currículo idealizado
para este segmento escolar que por vezes volta
as raízes do ensino regular, oferecendo atividades extremamente infantis, não considerando
contingente de sala, apresentando deficiências
também em relação ao atendimento do aluno, segundo Carvalho (2005) é preciso considerar a condição de não crianças, do
grande contingente de excluídos da escola
somados a fatores culturais determinantes
no grupo de alunos da EJA.

Na Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação de Jovens e Adultos (Parecer
CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB
1/2000) - na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa modalidade de ensino,
estabelece que:

“Os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do aluno, seus
interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames. O Poder Público
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si (LDB,
p.19, 1996) .
Em seu Artigo 38, Parágrafo 1º e
2ºconsta que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,

II –No nível de conclusão do ensino
médio, para os maiores de dezoito anos. Os
conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. ” (LDB,
p.19-20, 1996) .

“Como modalidade destas etapas da
Educação Básica, a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade,
diferença e proporcionalidade na apropriação
e contextualização das diretrizes curriculares
nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio”.
Segundo o Parecer CNE/CEB 11/2000
e Resolução CNE/CEB 1/2000 a EJA possui
três funções principais, a reparadora, e equalizadora e a qualificadora: Reparadora, significa
não só a entrada no circuito dos direitos civis
pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também
o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano (BRASIL,
2000, p. 7).
Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema
educacional dos que tiveram uma interrupção
forçada seja pela repetência ou pela evasão,
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seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser
saudada como reparação corretiva, ainda que
tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando
aos indivíduos novas inserções no mundo do
trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação
(BRASIL, 2000, p. 9).

Esta falta de percepção das necessidades do aluno da EJA, trazem outras dificuldades relacionadas à escola por não valorizando
as experiências pessoais, dificultando a abstração dos conteúdos oferecidos restringindo o
uso de processos cognitivos do aluno, Carvalho (2005) não concorda com concepções baseadas no culturalismo, ao alegar
que levada ao extremo pode levar a um
Qualificadora, mais do que uma função “relativismo radical e espontaneísta”.
permanente da EJA que pode se chamar de
qualificadora. Mais do que uma função, ela é o
Ao considerar a experiência anterior, a
próprio sentido da EJA. Ela tem como base o cultura, e a prática já existente percebendo que
caráter incompleto do ser humano cujo poten- o aluno não chega a escola vazio, ele traz concial de desenvolvimento e de adequação pode sigo princípios culturais advindo de sua prática
se atualizar em quadros escolares ou não es- que favorecem a aprendizagem sistematizada
colares (BRASIL, 2000, p. 11).
porém ao ignorar este fator a escola coloca-se
em uma posição contrária aos objetivos eduA EJA busca oferecer uma educação cacionais relacionados à transformação do
que consiga garantir e suprir as necessidades ser humano e sua realidade.
de formação do indivíduo, estimulando aos jovens e adultos a emergirem na sua condição
Diante destas afirmativas o processo de
social e política participando dos seus direitos. aprendizagem a EJA entra em situação de no
fracasso também da EJA, causando a quebra
A INFLUÊNCIA CULTURAL DA EJA NA da proposta educacional gerando problemas
de desistência frequente no curso diminuindo a
VIDA DOS ALUNOS
eficiência e a demanda do curso (CARVALHO,
É extremamente claro que os as- 2005).
pectos culturais trazidos pelos alunos de EJA
De acordo com Furtado (2007) as caué extremamente diferenciado do ensino regular
uma vez que seu histórico de experiências de sas apontadas acima são concorrentes e não
vida já são extremamente maiores, sendo ne- exclusivas, ou seja, o abandono escolar verificessário repensar e reorganizar os currículos ca-se em razão do somatório de vários e difee programas para esta clientela que a princípio rentes fatores e não, necessariamente, de um
não é a sua, mas perdeu o tempo certo de especificamente. Observar o problema, percebendo as falhas existentes na EJA para enestar na escola.
frentá-las da melhor forma possível, proporcioSegundo Carvalho (2005) a falha está nando uma permanência efetiva do aluno nos
nas situações de aprendizagem apresenta- cursos da EJA, considerando o grande número
das, que não podem e não devem ser as de desistências destes alunos na escola.
mesmas do ensino regular, uma vez que os
Carvalho (2005) exemplifica a situadultos possuem habilidades e dificuldades
específicas, e uma capacidade maior de ação da evasão escolar na EJA, indicando
reflexão sobre si mesmo e o seu próprio como uma das causas institucionais, o desencontro entre a escola e os alunos, o qual já foi
processo de aprendizagem.
assinalado anteriormente, de tal forma que se
caracteriza por questões de aprendizagem e
pela própria organização da escola, que fun170
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ciona dentro de um contexto próprio, que deve
ser conhecido por toda a comunidade escolar,
uma vez que em seu interior a linguagem
escolar concorre como a maior dificuldade
à aprendizagem, maior até que o próprio conteúdo.
Diante disso, cabe à escola, transformar parte da realidade, que produz o fracasso
e a evasão escolar, trazendo como consequência a exclusão social. Isso quer dizer, que
é preciso delimitar algumas possibilidades
da escola, em torno dos quais podem ser tomadas medidas no sentido de trazer-lhes mais
credibilidade e competência (AQUINO, 1997).
O que para nós significa que o aprendizado da EJA necessita de objetivos claros e
metas estabelecidas de forma clara para que
se tenha sucesso neste segmento educacional. Como escreveu Frigotto (1989, p.200) é
preciso instrumentalizar o aluno de maneira
que possa lutar contra as adversidades
que a vida lhe impõe, referente às relações
econômicas e históricas; a escola importante para a classe trabalhadora é aquela que
mostra a contradição nas relações entre
a classe dominante e os dominados e a condição da negação histórica do saber, imposta
aquela, pela classe dominante.

no por meio de atividades significativas que
garantam o desenvolvimento e a emancipação
do aluno.
Reformular significa modificar os objetivos de forma que estes se tornem realmente
significativos para todos os envolvidos, significa mais ainda EJA, pois além de formular
temos de amadurecer os temas para que se
tenha real ânimo de aprender e permanecer no
espaço da escola. Após perceber a dificuldade
dos alunos em resolver situações cotidianas ou
adversa de maneira lógica e coerente sem dificuldades de raciocínio, entende-se necessário
que se estimule o pensamento rápido para solucionar estas situações de maneira adequada.
É preciso levar em consideração o fato
de que a EJA busca contemplar todos os ângulos do indivíduo, ligados aos três eixos do
desenvolvimento, aos quais fazem parte da sua
formação social sendo a individual, a profissional e a social. A primeira, individual considera
a pessoa como um ser incompleto, que tem a
capacidade de buscar seu potencial pleno e
se desenvolver, aprendendo sobre si mesmo e
sobre o mundo.
Na profissional, se inclui a necessidade
de todas as pessoas se atualizarem em sua
profissão independente de qual área, todos
os profissionais necessitam de aprimoramento
e conseguem isso por meio dos cursos e da
qualificação oferecida para tal. Em momentos
de crise, como o atual, isso fica ainda mais necessário. É comum o trabalhador ter de aprender um novo ofício para se inserir no mercado.

Observa-se que a EJA é muito mais
que um simples curso ou um segmento escolar, ela tem o papel de elucidar os alunos de
forma que estes se sintam fortes o suficiente
para que possam transformar a realidade que
lhes é colocada. Sendo necessária a ampla visão dos criadores das políticas públicas para
Na vida social (que é a capacidade
que eles de forma geral consigam produzir propostas que alcance a meta real do que vem ser de viver em grupo), um cidadão, para ser ativo
e participativo, necessita ter acesso a informatal segmento.
ções e saber avaliar criticamente o que aconÉ preciso refletir sobre a construção tece, é preciso ter visão social e política, assim
dos currículos revendo também a temática a dimensão de aprendizagem muito pertinente
considerando que na EJA a leitura vai além do neste momento: a relação das pessoas com o
que está escrito no texto ela deve ser estudada meio ambiente. Todos nós temos a necessidae analisada efetivamente nas diferentes áreas de de nos dedicarmos no que se refere a essa
do conhecimento, para que se transforme em questão.
uma educação que modifica o interior do alu171
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Precisamos praticar novos paradigmas
de sustentabilidade e novos hábitos de consumo. Existe uma vontade política muito forte de
reduzir as estatísticas de analfabetismo. Para
um país que pretende ser uma potência mundial, ter um número significativo de pessoas
que não sabem ler e escrever é um ruído na
imagem. Também é essencial lembrar que esse
é um dos indicadores usados para calcular o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O currículo da EJA portanto, afinado
aos interesses de grupos oprimidos e apoiando-se em teorias sociais desenvolvidas têm o
poder de favorecer as classes minoritárias, por
servir de ferramenta de conscientização destas
classes. Assim, as transformações ocorridas se
dão ao longo do tempo, buscando a socialização do cidadão nas escolas, reduzindo a reprodução e aumentando a transmissão de cultura,
demonstrada no conteúdo e nos conhecimentos passados por cada disciplinas, estando os
Tais pensamentos, transformam então currículos ocultos nas práticas escolares, cona ideia anglo-saxã onde os currículos eram ba- tendo uma dimensão sócio-política, que busca
seados uma vez que buscavam garantir tradi- expressar mais desejos que realidades.
ções, rotulando os programas escolares e os
planos de estudo. Especialistas iniciam a busÉ preciso, portanto, entender o papel
ca pela reconceituação deste campo desde dos interlocutores do processo de formação
1973, rejeitando ideias behavioristas e empíride um currículo, uma vez que este favorece a
cas sobre a questão, visando favorecer ideias
construção do conhecimento por meio do code compreensão da natureza relacionando-a a
nhecimento contido nele, aspecto que justifica
cultura.
a função cultural da escola. O primeiro deles é
o professor, considerado fonte de informação,
Desta forma o currículo da EJA, passa
transformando se em mediador da comunicaa ter o papel de selecionar ilimitadamente a tal
cultura deixando de ser apenas um instrumen- ção entre a informação cultural (conteúdo) e
to de poder, passando a ser observado como receptor (aluno) este é tanto o transmissor da
um plano de formação do cidadão, sendo re- cultura e da informação garantindo o sucesso
almente significativo. Modifica-se então a visão do papel básico da escola no cumprimento de
de currículo tida como algo estático, passando sua função.
a ser vista como um misto de teoria e prática que se resume em uma única estratégia de
construção de aprendizado, pois ambas estão
unidas e em movimento constante, permitindo
ao envolvido no processo, produzir, criar e portanto, assimilar o que pretendesse ensinar.
A eficiência ou não do currículo depende muito da forma como este é definido pelo
interlocutor, e as teorias que este traz dentro de
si, variando de acordo com o conceito social e
histórico de quem o está constituindo. Tal afirmação torna-se pertinente, pois, o currículo formulado, está ligado a pontos importantes como
o saber e a identidade, fatores que constituem
diferentes formas de realidade e preceitos de
poder, uma vez que estes podem apresentar
ideias que busquem convencer e alcançar determinado grupo social, podendo ou não dar
ênfase à dominação ou questioná-la.

O professor tem a função de ensinar,
o ato de ensinar estão ligados ao conjunto de
ideias, princípios, hábitos que se transmite ao
outro por meio de lições e conselhos deixando em evidência o conteúdo, segundo interlocutor da construção de um eficiente currículo.
No campo pedagógico, a EJA representa o
alicerce do processo de Educação de jovens
e adultos derrubando barreiras favorecendo a
vontade do aluno continuar aprendendo. De
acordo com o conceito da Unesco, a alfabetização é a habilidade para identificar, entender,
interpretar, criar, calcular e se comunicar mediante o uso de materiais escritos vinculados a
diferentes contextos.

172

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Dessa forma é necessário ter ciência
da natureza social e da função libertadora da
educação escolar principalmente na EJA, pois
esta tem em sua função de favorecer o desenvolvimento humano dado novo significado modificando e intervindo no desenvolvimento do
indivíduo oferecendo a ele um outro sentido.

Antes de planejar é necessário considerar as experiências e êxitos significativos. Esse
processo permite que os alunos participem da
formulação dos objetivos de sua aprendizagem
e avaliar seu progresso evidenciando assim as
desigualdades sociais existentes na escola, ou
as singularidades, oferecendo assim uma educação mais justa, garantido o real aprendizado.
Realizar uma pesquisa junto a turma que vai
ser trabalhada na EJA, garante ao professor
um momento importante momento para diagnosticar as realidades existentes na comunidade discentes e planejar uma ação pedagógica
dentro da comunicação interpessoal.

Assim culturalmente a educação oferecida pela EJA serve como norte avaliador, que
assume características norteadoras que tem
como fator importante a criticidade , colocando em cheque a realidade de nossas escolas,
assim visa-se neste segmento resgatar a identidade do aluno, trabalhar na sua autoestima,
valorizar suas experiências de vida e principalA educação de Jovens e adultos devemente, conceber o aluno como sujeito deste -se procurar avaliar o aluno de uma forma na
processo, como ser pensante, crítico e criativo. qual ele possa acompanhar seu progresso, evidenciando assim seu nível de aprendizagem e
Diante disso é possível levar o indiví- tornando o aluno um participante ativo do produo, aluno pensante a se acostumar a ter uma cesso de ensino aprendizagem. Vale lembrar
tomada de decisão, para isso é necessário di- que o avaliador deve pautar a verificação denrecionar no planejamento situações de ensino tro dos princípios da construção, da reflexão,
e dos seus desdobramentos para o trabalho da criatividade, da parceria, da auto avaliação
na sala de aula, que levem para esta situação. e da autonomia, pois, estes indicam que o enExistem muitos instrumentos que podem ser volvimento do aluno é crucial no trabalho com
utilizados pelo professor e pelo coletivo da es- a avaliação.
cola, com o objetivo de envolver o próprio aluno no processo de aprendizagem.
O planejamento da EJA implica a coleta, análise e interpretação, dos dados que
configuram a modalidade como instrumento de
observação feita tanto em relação aos professores, pais, alunos, quanto à própria sociedade que parece classificar conforme o nível de
escolaridade.Para o docente a complexidade
do ato de ensinar na EJA tem certa seriedade
visto que, não existe avaliação sem relação
social e sem comunicação interpessoal tratando-se de um mecanismo do sistema de ensino
que converte as diferenças culturais em desigualdades escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao valorizar a reflexão sobre a EJA, visou-se enfocar o pedagógico observando os pontos estabelecendo uma relação com o aprender, enfatizando os problemas e buscando a solução destes. É preciso considerar o currículo da EJA Um importante instrumento de desenvolvimento que deve ser levado a sério, não utilizando-o como um mero instrumento para alcançar o
é preciso aprender a ler e gostar de ler. O conhecimento é algo que se constrói à medida que o
aluno toma consciência e superar suas dificuldades.
Na EJA isso fica muito mais visível pois, a aprendizagem deste segmento, contribui
para esta construção de um saber autônomo, transformando o indivíduo em senhor do seu saber, dando novo sentido ao verbo ser, pois neste segmento não se ensina pelo simples fato de
repetir palavras, mas entende-se o sentido que estas trazem escondidos por trás dos objetivos,
de forma mais profunda.
O aluno da EJA é esforçado e necessita muito da ajuda por parte do professor, para ter
garantia de segurança e espaço. Os alunos veem para EJA buscando uma segunda oportunidade para completar o ensino regular e de ser protagonista da sua história e do seu aprendizado.
Há sonhos variados, desde completar os estudos e ingressar na faculdade ao sonho
de virar um caminhoneiro, ou conseguir ler a Bíblia então, o aluno da EJA, luta para alcançar
seu espaço no mercado de trabalho saindo da condição de uma má formação educacional e
partindo para a luta que é concluir os estudos e obter uma melhor formação.
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A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

RESUMO: O presente artigo tem como meta aprofundar-se em uma temática que aterroriza
o meio educacional de nossa atualidade: a violência nas escolas. O número de escolas que
sofrem com indisciplina, as quais acarretam violência, cresce a cada dia, deixando a todos
temerosos ao terem de deixar seus filhos por diversas horas nas escolas, sejam estaduais,
municipais ou mesmo particulares. Devido a importância dessa problemática, esse artigo será
elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, a qual trará pensamentos e abordagens teóricas
de autores consagrados no meio educacional. As abordagens aqui mostradas desses especialistas darão mais credibilidade a este trabalho e, desta forma, mostrará como realmente
a violência consegue ganhar um número tão assustador em todas as nossas escolas e o que
escola e comunidade juntas podem fazer para que essa situação preocupante mude e nossas
escolas voltem a ser um lugar no qual nossos filhos se sentem protegidos e em casa.

Palavras-chave: Educação; Violência Escolar; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz como discussão uma temática muito atual e que aterroriza muito a
sociedade de hoje: “A violência nas escolas”. Alunos indisciplinados e que não
medem mais suas atitudes aparecem cada vez mais em nossas escolas.

Não é raro vermos na TV notícias sobre a violência escolar, mais ainda quando envolve
casos de bullying. Essa temática nos permite refletir acerca do envolvimento dos professores
diante de tal horizonte educacional
Para saber lidar e intervir em casos de violência escolar, o professor precisa estar preparado e isso não acontece em nossas escolas. O quadro docente necessita receber treinamento
e instruções, que o ajude a saber como agir em diversos casos de violência escolar.
Muitas vezes, um simples olhar mal interpretado pode causar danos irreversíveis como
também uma atitude que denuncie preconceito e bullying pode se transformar numa violência
fatal.
Nesse horizonte, surgem perguntas como: o que fazer em casos de violência escolar?
Quem são os culpados? O que pode ser feito para acabar com atos violentos? Quem são os
responsáveis?
Muitas são as perguntas que ficam e muitos são aqueles que se assustam quando veem
a que ponto um aluno consegue chegar ao se sentir isolado, maltratado e deixado de lado por
colegas de sala de aula.
Contudo, pouco é feito para que tais situações não se repitam e para que atos de indisciplina não virem problemas maiores em nossas escolas. Educadores, gestores, familiares,
sociedade e governo precisam atentar-se para tais situações e procurarem soluções que ajudem
a mudar algumas situações assim que surgem.
Para podermos apreender um pouco mais sobre essa temática, a seguir, serão citadas
algumas ideias e pensamentos de autores consagrados na área da Educação.
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A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE
ESCOLAR
Muito se fala hoje sobre a onda de violência que cerca nossas escolas e isso assusta
a todos os envolvidos: estudantes, educadores,
gestores, sociedade e governo.
Incutir a culpa em alguém se torna algo
secundário, se nos atentarmos que o verdadeiro problema seria descobrirmos o que fazer
para mudar tal horizonte e como fazermos com
que nossas escolas passem a serem vistas novamente como lugar seguro e que merece a
confiança de todos. Para Fante (2005):
Os cursos de graduação devem focar sua atenção na
necessidade de prevenção à violência. Para isso, devem oferecer aos futuros profissionais de educação os
recursos psicopedagógicos específicos que os habilitem a uma atuação eficaz em seus locais de trabalho
para que eles utilizem metodologias estimuladoras do
diálogo como forma de resolução de conflitos; que promovam a solidariedade e a cooperação entre os alunos, criando com isso um ambiente emocional que incentive a aceitação e o respeito às diferenças inerentes
a cada indivíduo; que promovam a tolerância nas relações interpessoais e socioeducacionais (FANTE, 2005,
p. 169).

Como vemos, o autor acredita que
uma das ajudas para que consigamos diminuir
os atos de violência nas escolas seria que os
cursos superiores voltados à Licenciatura ficassem em preparar seus futuros professores
para enfrentarem situações que pudessem gerar violência.

Todo cuidado é pouco, pois se trata de uma realidade
complexa e multidimensional. O tema requer um conjunto de medidas, ações integradas e de iniciativas articuladas implementadas de acordo com um plano. Não
há soluções mágicas, mas é possível avançar muito na
prevenção desses eventos e na educação para convivência (ELIAS, 2011 p, 10).

Um grande problema nas situações de
violência escolar é saber como reagir, o que
pode ser feito e como fazer. Geralmente, na
hora da violência, o profissional ali presente
acaba agindo por impulso e isso pode acarretar uma violência ainda maior, com consequências piores.
Caso os educadores e gestores escolares fossem preparados para tais situações,
muitas coisas poderiam ser evitadas ou nem
mesmo acontecer. Há, portanto, a necessidade de que a escola tome atitudes preventivas,
tentando impedir que um “simples” ato de preconceito não se transforme em um assassinato em massa. Lopes Neto (2005) alega que:
“outro grande desafio das escolas é a forma
como os professores e funcionários intervém
efetivamente sobre os atos de bullying. Além
das dificuldades para a identificação, o pessoal pode falhar no uso de recursos apropriados
para resolver os conflitos à medida que surgem” (LOPES NETO, 2005, p.82).

Esse despreparo por parte de funcionários da escola e o abandono ao qual os alunos se encontram em suas casas causam um
ambiente muito propício para que haja brigas
entre alunos revoltados e que não veem nada
em seus caminhos que os impeçam de comeMas nem tudo é tão fácil assim. Temos terem seus atos indisciplinares.
em muitas escolas alunos rebeldes que querem aparecer, pois em casa são abandonados
As escolas precisam se preparar, prepelos seus pais e na escola veem um lugar no ventivamente, com projetos e apresentações
qual podem aparecer como fortes e temidos e, que mostrem aos seus alunos que violência
com isso, aterrorizam àqueles alunos compor- apenas gera mais violência e que qualquer ato
tados, que não gostam de participar de confu- preconceituoso ou com teor de bullying será
sões e se tornam alvos desses valentões.Por punido. O Governo precisa preparar seus prooutro lado, temos alunos que têm medo de de- fessores e gestores com cursos de formação
nunciar as agressões que sofrem, por sentirem continuada, ajudando-os a saberem como enque podem ser os próximos alvos das agres- frentar tais situações e, principalmente, a evitásões por eles observadas. Para Elias (2011):
-las.
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Os pais, por outro lado, precisam dar
mais amor e atenção aos seus filhos, fazendo
com que eles vejam o quão são amados e que
sempre poderão contar com sua família. Dessa
forma, com cada um fazendo o que lhe é de
obrigação, a chance de haver casos de violência na escola tornar-se-ão cada vez mais raras
e a sociedade conseguirá viver com um pouco
mais de confiança nas escolas.

A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE
ESCOLAR
Qualquer costume ou ato que sirva
como pretexto ou mesmo lesão física ou ainda
moral à um indivíduo é classificado como violência. Essa ocorrência tem se mostrado como
uma das maiores problemáticas para a sociedade. A agressão nem sempre é uma ação
propositada, ou seja, um incidente, uma morte
ou ainda um trauma de cunho psicológico, podendo ser provocada por indicativos de agressões sem uma finalidade real de violência.
A escola, por sua vez, é respeitada
como uma unidade distinta e como responsável pelo desenvolvimento de crianças, de jovens e ainda de adolescentes. No campo escolar, a agressão tem se mostrado cada vez mais
atual nos derradeiros anos, devido a múltiplos
fatores. Com isso, podemos verificar que existe
uma inversão de estimação nas unidades escolares.
Outrora era acatado como algo natural
haver procedimentos agressivos por parte de
determinados educadores. Tais procedimentos
podiam ser: punição física, afrontas verbais etc.
Neste sentido, Mendes (2009) afiança que:
A sociedade romana, conforme qualquer outra sociedade antiga ou moderna, tinha uma forma específica de
conceber e buscar uma justificativa moral e ideológica
para o uso da violência e da crueldade. Devemos nos
preocupar em analisar e interpretar o uso da violência
de acordo com o contexto histórico-cultural e não julgar
(MENDES, 2009, p.47).

Atualmente, os docentes não podem
desempenhar nenhum tipo de repreensão aos
estudantes, pois, com esse ato, correm o risco
de suportarem medidas repressivas disciplinares. Podem ser mencionados como amostras que ocasionam determinados tipos de
desordens nas unidades escolares: as discriminações por racismo, por homofobia, pelas
desigualdades sociais, como também pelas
desigualdades econômicas, etc.
Com a concepção de programas para
que haja uma conscientização popular, a coletividade civil disposta como atuante é adequada
para amortizar a criminalidade, para tornar mínimo os atos de hostilidades, para acender valores e ainda para modificar a sociedade. Dessa forma, tendo como finalidade que haja mais
escolas sem violência, é de esmagadora importância planejar medidas que proporcionem
que as escolas sejam vistas como ambientes
seguros para todos aqueles que ali estão envolvidos.

A VIOLÊNCIA ESCOLAR NAS
ESCOLAS BRASILEIRAS
A escola se estabelece em um ambiente de socialização, sendo causadora da obtenção de valores e da edificação de caráter das
pessoas que motivarão o contorno das gerações que ainda surgirão, e, por conseguinte,
a direção de toda uma sociedade. Neste ambiente está a colocação social da unidade escolar, a qual compreende toda uma série de
rudimentos que são a imagem da cultura na
qual permanecem encravadas.
De acordo com RAMOS (2007) a atuação educacional tem por desígnio a humanização do indivíduo por meio da assimilação dos
dados culturais acumulados no decorrer da
história, cabendo à escola eleger e identificar
entre esses dados, os dados indispensáveis e
imperativos a serem transmitidos e, por conseguinte, apreendidos.
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O procedimento educacional procura,
desta forma, adaptar os indivíduos para que
não se contornam apenas como capazes de
gozar da qualidade de viver em sociedade,
como também de se tornarem manipuladores de cultura. O uso do exercício da punição,
empregada nos princípios dos anos 70, está
ligado à tentativa errônea de acabar com a desobediência, não exclusivamente nas unidades
escolares, como também entre as famílias, sendo muitas vezes considerado por todos os que
se descobrem emaranhados no procedimento
educacional e formativo como único método
corretivo eficaz.
Educadores e estudantes de todos os
tempos, provavelmente, conservaram em suas
lembranças acontecimentos pertinentes aos
corretivos recebidos nas escolas e até em suas
casas. Abramovay (1999) disserta acerca da
violência nas escolas mostrando que:
O fenômeno da violência no cenário escolar é mais antigo do que se pensa. Prova disso é o fato de ele ser
tema de estudo nos Estados Unidos desde a década
de 1950. Porém, com o passar do tempo, ele foi ganhando traços mais graves e transformando-se em um
problema social realmente preocupante. Hoje, relaciona-se com o uso de drogas, o movimento de formação
de gangues – eventualmente ligadas ao narcotráfico – e
com a facilidade de portar armas, inclusive as de fogo.
Tudo isso tendo como pano de fundo o fato de que as
escolas perderam o vínculo com 22 a comunidade e
acabaram incorporadas à violência cotidiana do espaço
urbano. Enfim, deixaram de ser um lugar seguro para
os jovens estudantes (ABRAMOVAY, 1999, p. 48).

Não é imaginável precisar em qual instante à palmatória passou a fazer parte de uma
sala de aula nas escolas. Apreende-se, contudo, que no decorrer do século XIX, em diversas
comarcas, as leis se atentaram em impedir e/
ou em fazer obedecer aos educadores com punições feitas por meio de um número elevado
de palmadas, número este designado de acordo com cada tipo de contravenção ou de má
conduta. Para Abramovay (1999):

passa a ser as agressões interpessoais, principalmente
entre alunos. Nos últimos anos do século XX e nos primeiros do século XXI a preocupação com a violência
nas escolas aumentou e tornou-se questionável a ideia
de que as origens do fenômeno não estão apenas do
lado de fora da instituição – ainda que se dê ênfase, em
especial, ao problema do narcotráfico, à exclusão social
e às ações de gangues (ABRAMOVAY, 1999, p. 48).

Hoje em dia, a violência é encarada
como um episódio vivenciado, de maneira geral, pela maioria dos alunos, sendo contemporânea no ambiente familiar, nas avenidas, nas
empresas, nos botecos, na atmosfera escolar,
como também em muitos outros ambientes,
estando sempre presente nos veículos de comunicação como: nos noticiários e nas reportagens televisivas, nos jornais, nos rádios, em
toda a internet e em vários outros meios.
Para Costa (2011): “Nas escolas a violência é manifestada das mais diversas formas,
tornando-se objeto da atenção de toda a sociedade, principalmente de estudiosos e pesquisadores” (COSTA, 2011, p. 76).
Souza (2008) mostra com suas palavras que: “observa-se, dentro das escolas,
crianças e adolescentes cometendo infrações
que se caracterizam por agressões verbais, físicas, pichações, bullyings, e furtos, sem nenhuma causa aparente 23 que justifique tais
ações ou comportamentos” (SOUZA, 2008, p.
119).

A VIOLÊNCIA ENTRE ALUNOS E
EDUCADORES

A violência vem se mostrando como
um contexto muito debatido por toda a sociedade, visto que ela se mostra sempre presente cotidiano de todos. Pode-se perceber que a
violência está sempre presente nos empregos
das pessoas, em todo contexto social, nas redes sociais, nas residências familiares e nas
Os primeiros estudos brasileiros datam da década de
unidades escolares.
1970, quando pedagogos e pesquisadores procuravam
explicações para o crescimento das taxas de violência e crime. Na década de 1980, enfatizavam-se ações
contra o patrimônio, como as depredações e as pichações. Já na maior parte da década de 1990, o foco
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Quando se fala acerca da violência nas
escolas, na maioria das vezes se generaliza a
violência que acontece entre os estudantes,
contudo, não devemos esquecer que os docentes, com o passar do tempo, também se
contornaram como modelos de vítimas e ainda
de agressores. A educação escolar aguentou
duras transformações com o passar dos tempos e isso vemos com as seguintes palavras
de Fausto e Rodrigues (2013):

Os educadores se distendem para
acatarem às esperanças de toda a sociedade,
contudo, em certos momentos, desanimam ao
atentarem para a ausência de consideração
com o papel que representam. Com isso, começa a surgir uma intransigência acerca das
atuações de certos alunos, nascendo, desta
forma, uma “centelha” determinante para que
surjam desordens entre os elementos.

O acrescentamento da criminalidade
nos grandes centros das cidades, principalmente na década de 90, contribuiu para que
houvesse também um aumento da violência
nas unidades escolares. Hoje em dia, essa
violência se contorna bastante corriqueira, surgindo algumas vezes por meio da popularização de mostras de vídeos violentos nas mídias
sociais. Mesmo sendo vídeos que mostram e
A referência acima nos apresenta uma
aclamam a violência, muitos consideram esses
realidade completamente dessemelhante da
vídeos prazerosos. Segundo Nicolielo (2009):
década anterior aos tempos atuais. Naquela
época, havia muito reverência entre os alunos
No Brasil, os professores gastam 17% do tempo em
e os educadores; os pais, por sua vez, eram sala de aula tentando manter a disciplina dos alunos,
componente integrante da escola, sendo de- mesmo índice da Malásia. No mundo, a média é de
signados a ensinar aos seus filhos a serem res- 13%. Em países como Bulgária, Estônia, Lituânia e Polôpeitosos. Atualmente, a ocupação de educador nia, o percentual não passa de 10%. O resultado é que
pendeu de maneira drástica, consistindo assim o trabalho dos professores fica prejudicado pelo mau
em uma responsabilidade social que desvalori- comportamento dos alunos (FERREIRA, 2017, p. 25).
za e cobra muito desse profissional.
A diversidade social, por sua vez, se
As unidades escolares são abordadas mostra como sendo um dos maiores fatores
pelos pais como se fossem um modelo depo- que entusiasmam o adolescente a cometer atos
sito nos quais deixam suas crianças e adoles- violentos. A circunstância de deficiência inconcentes sem educação, onde os gestores têm dicional de condições basilares de sobrevivêncomo obrigação ensinar os valores e os respeicia tende a endurecer as pessoas, do mesmo
tos que necessitariam ser ensinados dentro de
modo, a pobreza se torna uma das maiores
suas próprias casas.
causadoras de individualidades destrutivas:
Houve uma época em que o professor era tão valorizado que representava status ter essa profissão. Aulas
nos cursos ginasial e colegial costumavam ser ministradas até por médicos e engenheiros, e compensa financeiramente. Os alunos eram habituados a se colocarem
de pé quando o mestre 24 entrava na sala. O respeito
aos mais velhos era regra de educação [...], (FAUSTINO; RODRIGUES, 2013, p. 125).

Segundo uma enquete realizada pela Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
12,5% dos professores entrevistados no Brasil disseram
ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de
alunos pelo menos uma vez por semana. Essa pesquisa também demonstrou que apenas um entre cada dez
professores, acreditam que a profissão seja valorizada
na sociedade, porém, isso coloca o Brasil entre os últimos na lista desse quesito (FERNANDES, 2014).

A partir desse [...] de estar numa posição secundária na
sociedade e de possuir menos possibilidades de trabalho, estudo e consumo, porque além de serem pobres
se sentem maltratados, vistos como diferentes e inferiores. Por essa razão, as percepções que têm sobre os
jovens endinheirados são muito violentas e repletas de
ódio (ABRAMOVAY, 1999, p. 77).

182

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Com isso, Abramovay (1999) deixa claro que a diversidade social nada mais é que
uma maneira com que se castiga a sociedade, pois ela não lhe dá ocasiões para que ela
saia desse horizonte gerador de violência. Não
rejeitando a extensão da influência familiar, as
dificuldades particulares e a indigência de cuidado também se mostram como sendo outros
fatores que também motivam o surgimento da
violência no ambiente escolar. Há alunos que
procuram, de outro lado, por status, como também por algum tipo de consideração dentro do
ambiente escolar e isso os induz a praticarem
algumas atitudes violentas.
O motivo pelo qual os jovens...aderem às gangues é
a busca de respostas para suas necessidades humanas básicas, como o sentimento de pertencimento, uma
maior identidade, autoestima e proteção, e a gangue
parece ser uma solução para os seus problemas a curto prazo (ABRAMOVAY, 1999, p. 77).

Dessa forma, a família do jovem aluno,
de certa configuração, é a grande responsável
por toda parte educacional dos mesmos, pela
prudência com certos atos dentro da unidade
escolar, tudo isso tendo em vista que a violência
no ambiente escolar é uma problemática que
necessita ser resolvida, visto que ela intervém
para que haja a melhoria de uma educação de
qualidade nas escolas do país.
Como recurso, as escolas precisam associar os pais ou qualquer um dos responsáveis
pelos seus alunos a atmosfera escolar, divertindo-os acerca da violência que acontece e, além
disso, informá-los acerca da legítima circunstância de seus filhos na escola:
Quando a família deixa o filho fazer sempre suas vontades, este com certeza criará problemas futuros., essa
forma de educar os filhos, baseado no amor incondicional sem estabelecer as devidas restrições, dizendo
com firmeza não e sim na hora certa, com explicações
moderadas e objetivas estão levando as crianças a se
tornarem jovens automaticamente dependentes, sem
autocontrole e inseguros, incapazes de solucionar problemas que surgem na dinâmica de sua própria vida,
sem perspectiva de uma vida futura progressiva, sem
realizações enriquecedoras e positivas (TIBA, 1996. p.
25).

TIPOS DE VIOLÊNCIA
Caso seja feita uma pesquisa será
constatado que há nove tipos de violência que
ocorrem geralmente nas unidades escolares
de educação pública. Esses novos modelos de
violências podem ser classificados da seguinte
forma:
• Violência verbal: essa forma de
violência é explicada por Marques
(2017) como sendo um modelo
de violência que acontece de forma verbal, por meio de uma conduta agressiva, a qual é marcada
por termos maléficos que têm a
finalidade de zombar, rebaixar, manipular e chantagear. Para o autor,
este modelo de violência afeta expressivamente o indivíduo que está
como vítima, ocasionando agravos
de cunho psicológicos terrivelmente
brutais e que serão irreparáveis;
• Violência psicológica: de acordo
com a lei 11.340/2006, a violência
de cunho psicológico, compreendida como um comportamento que
motiva agravos emocionais, como
também redução da auto-estima e
que ainda prejudica e confunde o
completo desenvolvimento do indivíduo, visando rebaixar ou dominar
seus atos, condutas, crenças e disposições, tendo como aliados intimidação, constrangimento, afronta,
manipulação, retraimento, perseguição acintosa, ofensa, ameaça,
opressão e entrave no direito de ir
e vir, como também quaisquer outro modo que origine detrimento à
saúde psicológica e à autodeterminação do indivíduo;
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• Violência moral: de acordo com a
lei 11.340/2006, a violência moral
é apreendida como sendo qualquer
comportamento que reflita atos
como calúnia, descrédito ou afronta;
• Violência patrimonial: de acordo
com a lei 11.340/2006, a violência
patrimonial é apreendida como sendo qualquer comportamento que reflita atos de retenção, de subtração,
de aniquilamento parcial ou mesmo
absoluto de seus elementos, de
seus utensílios de trabalho, de seus
documentos particulares, de seus
bens ou ainda de seus valores e
direitos ou recursos parcimoniosos,
compreendendo os apalavrados a
representar e suprir as suas indulgências;

• Ato preconceituoso: para Mendes
(2009), o preconceito é encarado
como sendo uma apreciação desenvolvida antes de se apresentar as informações indispensáveis;
sendo também, segundo o autor,
uma apreciação desenvolvida previamente, sem que haja uma maior
avaliação. Desta forma, o preconceito pode ser apreendido como
sendo um conceito de alguma coisa que ainda não se conhece, ou
seja, como um conceito que é feito
de imediato.

• Violência física: de acordo com a
lei 11.340/2006, a violência física
é apreendida como sendo qualquer
tipo de comportamento ou atitude
que afronte sua integridade ou ainda sua saúde física;
• Bullying: para Pires (2013), o
Bullying é apreendido como sendo
qualquer ação, expressão e procedimentos que sejam danosos, propositais e recorrentes, causando
agravos em uma pessoa. Como
exemplo destas ações podem ser
citados: as afrontas à integridade
corporal e moral do indivíduo, a
afronta, a propagação de rumores,
a apresentação do indivíduo ao ridículo, as violências físicas e psicológicas que fazem com que a vítima
se mantenha em agonia, como também em silêncio;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura deste artigo deixa claro que a questão da violência escolar atinge a todos na
sociedade e isso torna essa temática tão assustadora. De acordo com o que foi dito neste artigo,
aprendemos que escola, alunos, educadores, governo e sociedade necessitam se unir para que
mudemos tal cenário nacional.
É sabido que não existe uma fórmula milagrosa que dê jeito a tal situação, contudo, podemos adotar estratégias favoráveis ao combate à violência nas escolas. Em primeiro lugar, a
escola não pode achar que apenas o bullying pode causar/gerar violência, muitas atitudes dos
alunos podem causar tais problemáticas, acarretando tantos problemas. Nesse sentido, a escola
pode conversar com seus alunos indisciplinados, buscando reverter tal processo.
A família de cada aluno com problemas comportamentais precisa ser envolvida em tal
processo, para que, assim, torne-se mais fácil lidar com esses alunos que não se sentirão tão
fortes. A tendência de que aquele que cresce em um meio violento o limite é muito grande, por
isso é de suma importância envolver a família e a sociedade em tais discussões na escola.
A escola também precisa de projetos, palestras e eventos contra o bullying e contra qualquer ato de violência, mostrando que aquele que o comete está fora das normas e será responsabilizado por tal ato. O governo precisa efetivar a aparição de policiais nas escolas, mostrando
que o local é protegido e que não há possibilidade de que haja algum ato violento sem que a
polícia seja envolvida e tome suas providências legais.
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HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO
BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A Educação Infantil dispõe de espaços elevados para lidar com a diversidade étnica
existente na cultura brasileira, porque é nesta fase da educação básica que se inicia o processo de escolarização da criança. O artigo a seguir tratará sobre a abordagem da cultura
africana e afro-brasileira, considerando-se os níveis de dificuldades em abordá-las no contexto educacional. O principal objetivo do estudo é de desconstruir o racismo e discriminação
existentes no âmbito escolar e, a partir desta prática, estender um novo comportamento para
o dia a dia da criança. Para tal, será utilizado o conhecimento como meio de desenvolver
práticas no contexto escolar onde, na educação infantil, sobretudo, pode-se viabilizar tais
estudos por meio de múltiplos métodos, como por exemplo, através da leitura, movimentos
corporais, arte, entre outros. Transcorreu, ainda, sobre o olhar brasileiro, dentro da legislação,
frente a cultura africana. O estudo tem a responsabilidade de dar respostas a duas questões:
Como trabalhar a cultura africana e afro-brasileira na educação infantil? Há um planejamento
específico para esse tipo de abordagem? Justifica-se a temática uma vez que o racismo e o
preconceito se fazem presentes em todos os lugares e esse tipo de ato não exclui as escolas.
Para desenvolvimento de tal estudo realizou-se a pesquisa bibliográfica, cuja base teórica
inclui BRASIL, CRUZ, ROMÃO, ROCHA e outros autores.
Palavras-chave: Educação Infantil; Cultura Africana; Afro-Brasileira; Responsabilidade; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

ambiente escolar é o lugar proposto para a construção do conhecimento, no desenvolvimento de um ser crítico e atuante enquanto cidadão, estabelecendo-se
ali o respeito aos direitos humanos, ou seja, um espaço ideal para a equalização
das diferenças enfatizando-se o valor das multiplicidades culturais que compõem a sociedade
em sua totalidade. A pesquisa a seguir discutirá aspectos relacionados à abordagem da cultura
africana e afro-brasileira, permitindo-se, através do estudo, desconstruir o racismo e discriminação existentes no âmbito escolar e, a partir desta prática, estender um novo comportamento
para o dia a dia da criança. A Constituição da República Federativa do Brasil determina que:
“assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social” (BRASIL, 1988, p. 1).
Esses princípios estão em conformidade com a Declaração dos Direitos Humanos e,
dentro das cláusulas adotadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9394/96, que
estipula que o trabalho com a diversidade deve refletir o respeito às diferenças e diversas manifestações culturais. E, a escola, no seu papel de Instituição, deve aperfeiçoar conhecimentos no
mesmo instante em que compreende que a sociedade é ativa - que progride em transformações
históricas constante, considerando-se que o método eficaz no processo de transformação social é a “quebra” de paradigmas existentes – responsável pela proliferação do preconceito, que
deve ser estabelecido por meio de transformações profundas da estrutura existente no indivíduo,
incluindo a sociedade como um todo. Assim, O principal objetivo do estudo é de desconstruir o
racismo e discriminação existentes no âmbito escolar e, a partir desta prática, estender um novo
comportamento para o dia a dia da criança.
É sabido que o preconceito se trata de uma ideia baseada em pessoas, crenças religiosas, pensamentos pessoais, sentimentos e comportamentos – uma visão estabelecida antes
mesmo da conclusão de qualquer assunto, ou seja, um pré-conceito. E, de acordo com o dicionário Aurélio, preconceito é:
1. Ideia preconcebida. 2. Suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões,
etc. Neste aspecto podemos concluir que preconceito é uma idéia preconcebida, que se apresenta de maneira geral através de atitudes discriminatórias por pessoas, lugares e/ou tradições
caracterizados como diferentes pressupondo, então, a não tolerância à diferença como diversidade.
Na sociedade brasileira, é possível identificar múltiplos fatores que desconstroem a afirmação da identidade do negro, incluindo muitas histórias, piadas, explicações infundadas que
resultam em sentimentos de inferioridade, complexo, entre outros, sendo estas razões plausíveis
para que muitas pessoas tenham limitações em assumir a sua identidade étnica.
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Engana-se quem acredita que as crianças pequenas desconhecem questões em torno
do preconceito, pois, muitas vezes, têm acesso a termos e atos negativos em seus próprios
lares, onde os adultos são suas primeiras referências e as posturas destes servem de modelos
para o público infantil. Dessa forma, justifica-se tal estudo, uma vez que, a temática em torno da
cultura africana e afro-brasileira deve ser introduzida pela escola desde os estágios iniciais da
educação, fazendo-se presente no processo do ser social do aluno.
Com base no contexto, este tema se mostra relevante e deve ser tratado de maneira
natural no processo de ensino-aprendizagem e para tal deve-se incluí-la no planejamento acadêmico escolar. Assim, é necessário reconhecer a existência de diferenças e propor situações
diárias de ensino e aprendizagem para lidar com essas situações no dia a dia. Dessa forma,
o estudo tem a responsabilidade de dar respostas a duas questões: Como trabalhar a cultura
africana e afro-brasileira na educação infantil? Há um planejamento específico para esse tipo de
abordagem?
Quanto a metodologia, inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica por meio da
literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados a cultura africana e afro-brasileira, somado
a livros, periódicos e outros repositórios. A pesquisa bibliográfica se dá por meio de BRASIL;
CRUZ; ROMÃO; ROCHA. 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 seção 1, será apresentada a fundamentação teórica – com a análise das Leis que
implementam a história da África e cultura afro-brasileira nas escolas; Preconceito e discriminação no âmbito escolar; Cultura africana e afro-brasileira na escola. Na seção 2, reforçam-se os
caminhos cursados através da metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo; na
seção 3, serão apresentados os resultados através da conferência literária com a realidade de
investigação proposta.
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Os Parâmetros Curriculares Nacional
LEIS QUE IMPLEMENTAM A HISTÓRIA
(PCNs), em seu décimo volume: “Pluralidade
DA ÁFRICA E CULTURA AFROCultural”, transita por todas as disciplinas de
BRASILEIRA NAS ESCOLAS
A Constituição Federal de 1988 determina o direito da criança à educação, bem
como o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996; no entanto, tais
práticas muitas vezes são desviadas pelas políticas públicas, assim como outros fatores.
A educação infantil foi redefinida e oferece espaço para as questões relacionadas à
diversidade e seus objetivos básicos: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras
formas de discriminação”. (BRASIL, 1988). Assim, o ano de 1996 tornou-se essencial para
a educação brasileira, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), nº
9.394/ 96 juntamente com a Constituição estabeleceram ações no tocante ao resgate da
valorização da pluralidade cultural:
A Lei Nº.10.639/03 constitui-se em elemento essencial
no processo de construção/reconstrução, conhecimento/reconhecimento e valorização de diferentes perspectivas e compreensões concernentes à formação e às
configurações da sociedade brasileira contemporânea,
no sentido de desconstruir as significações e representações preconceituosas e racistas que tem se configurado os conteúdos didáticos e no espaço da escola
(VALENTIM; BACKES, 2007, p.3).

Uma das cláusulas mais importantes
da lei 10.639/03 refere-se à questão da diversidade que se faz presente no artigo 26, onde
propõe a regulamentação dos currículos das
escolas para a existência de uma base nacional comum, que esteja em conformidade com
as características locais da sociedade sobre
as questões sociais, culturais e econômicas,
como se verifica no parágrafo quarto:
§ 4º. O ensino da História do Brasil
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia (BRASIL, 1996, p.24).

base comum e/ou diversificada – parâmetros
não suficientes para quebrar paradigmas preconceituosos baseados no senso comum e,
assim, apresentou-se ao Congresso Nacional
um projeto de lei, que foi aprovado para inclusão no currículo oficial das escolas a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro
Brasileira.
Assim, surgiu a Lei n.10.639, de 9 de
janeiro de 2003, que altera a Lei n° 9.394 de
20 de novembro de 1996, estabelecendo-se
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
que determina a inclusão no currículo oficial da
Rede de Ensino a temática “História e Cultura
Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).
Este documento altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em
artigos que fala sobre a abrangência no ensino
fundamental, médio, oficiais e particulares na
introdução de estudos e conteúdos em seus
referentes currículos sobre o estudo da História
da África e dos africanos, suas lutas em terras
brasileiras, sua cultura dentro do Brasil e sua
participação dentro da sociedade. Além de instituir no calendário letivo o dia 20 de novembro
como “Dia Nacional da Consciência Negra”.
Na Educação Infantil assinala-se ainda
a Lei nº 10.639/2003, que conforme o Plano
Nacional de Implementação, considera que:
“As crianças têm o direito de ser e se sentir
acolhidas e respeitadas nas suas diferenças,
como sujeitos de direitos”. Sua corporeidade,
estética, religião, gênero, raça/etnia ou deficiência devem ser respeitadas, não por uma
rogativa ética, social ou religiosa, mas porque
essa é a atitude esperada da sociedade e da
escola democrática atentas à infância.
Portanto, as ações juntamente ao currículo da Educação Infantil deverão se questionar o tratamento educacional oferecido às
crianças negras, brancas e outras etnias, bem
como suas famílias e histórias:
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Não se trata de uma postura individual, mas de uma
prática coletiva. Sendo assim, as instituições que ofertam a Educação Infantil deverão analisar criticamente,
sob a perspectiva da diversidade, o material didático
selecionado, os brinquedos, a ornamentação das salas,
as brincadeiras, as cantigas, a relação entre professores e as crianças, e entre as próprias crianças, e indagar: as crianças têm sido pedagogicamente tratadas de
forma digna? A presença negra - componente importante da nossa formação social e historicamente - se faz
presente na educação das crianças de 0 a 3 anos e de
4 a 5 anos? Como? Essas perguntas ampliam-se a todo
e qualquer professor da Educação Infantil, quer o que
trabalha com crianças dos meios populares, quer o que
atua em instituições particulares de ensino. Não é preciso ter a presença da população negra para aprender
a saber respeitá-la (Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino das Culturas e História AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E DOS POVOS INDÍGENAS, Secretaria de Estado da Educação de Porto Alegre, 2017,
p. 71,72).

Muitas escolas de Educação Infantil
ainda acreditam firmemente que as crianças
dessa idade não precisam aprender sobre cultura, ainda que determinado em lei, pois, para
estes, ainda não está nítido seu papel no desenvolvimento em sala de aula (ABOI, 2017).
Porém, ainda que nesta fase, é fundamental se mostrar a diversidade cultural para
anular qualquer paradigma, abrindo os olhos
da criança para o diferente, por meio do conhecimento e sabedoria. Outra questão se dá
pelo fato de as escolas não dispor de uma formação especial para os educadores sobre da
cultura africana e afro-brasileira, existindo-se
pouco conhecimento sobre a temática (AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E DOS POVOS INDÍGENAS, 2017).
Mas não se pode julgar os professores,
uma vez que é impossível compreender qualquer assunto sem que haja instrução e recursos. Acredita-se que, a partir do instante em
que as escolas entendem a real importância
de trabalhar com o assunto histórico e justiça
social entre todas as pessoas, talvez o tema
não seja mais apenas um modelo antirracista.
Trabalhar a cultura africana na Educação Infantil é essencial para total inclusão dela na sociedade, porque a criança não apenas aprenderá
a se relacionar com uma nova cultura, mas a
levará para a vida (AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E DOS POVOS INDÍGENAS, 2017).

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NO
ÂMBITO ESCOLAR
A compreensão de preconceito se dá
por meio das relações de poder em diversas
esferas, sejam estas, sociais, políticas, econômicas, culturais, simbólicas, raça, etnia,
cor, classe-social, gênero, diversidade, entre
outras. Porém, todas as relações sociais que
compõem os preconceitos existentes é, inicialmente, a falta de respeito à diversidade entre
indivíduos de diferentes grupos, por meio de
trocas sociais. Dessa maneira, analisar quanto
a aceitação do diferente é papel principal para
que tudo possa ser instituído e edificado. Faz-se necessário ressignificar a diferença, uma
vez que esta não é ser melhor ou pior; simplesmente é. Na opinião de Brasil (1998, p. 117):
[...] a escola deve ser local de aprendizagem de que as
regras do espaço público permitem a coexistência, em
igualdade, dos diferentes. O trabalho com Pluralidade
Cultural se dá a cada instante, exige que a escola alimente uma “Cultura da Paz”. Baseada na tolerância, no
respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania
compartilhada por todos os brasileiros. O aprendizado
não ocorrerá por discursos, e sim num cotidiano em
que uns não sejam “mais diferentes” que do que outros
(BRASIL, 1998).

A discriminação contra o outro, muitas
vezes é manifestada por meio de chacotas,
brincadeiras de gosto duvidoso, olhares, manifestações preconceituosas que necessitam ser
urgentemente abordadas no ambiente estudantil. Todos os dias ocorrem casos de preconceitos contra estudantes dentro das escolas, com
piadas machistas, termos ofensivos, estereótipos afrontosos e sarcasmos – o bullying em
si. Necessita-se ressaltar que é responsabilidade da escola não colaborar com a promoção
de tais preconceitos:
Mudar mentalidades, superar o preconceito e combater
atitudes discriminatórias são finalidades que envolvem
lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo,
o que é tarefa para a sociedade como um todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em que pode
se dar a convivência entre crianças de origens e nível
socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas
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religiosos diferentes daqueles que cada uma conhece,
com visões de mundo diversas daquela que compartilha em família. Em segundo, porque é um dos lugares
onde são ensinadas as regras do espaço público para
o convívio democrático com a diferença. Em terceiro
lugar, porque a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o País e o mundo, e aí a
realidade plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno de questões
sociais. A criança na escola convive com a diversidade
e poderá aprender com ela (PCN, 2001, p. 21).

O educador possui um papel social a
abordagem sobre o preconceito, no instante
em que articula sobre a temática abertamente,
sem receios ou ofensas àqueles que cometem
o crime da intolerância. Com afabilidade e boa
comunicação pode-se eliminar não somente o
preconceito, mas evidenciar que os indivíduos
que cometem tais provocações identifiquem o
quão são manipulados, uma vez que reproduzem o que é determinado por uma sociedade
intolerante.
Assegurar que o preconceito é o mesmo que discriminação é sintetizar a totalidade
do preconceito e da discriminação, sendo que
ambos estão interligados, mas, não possuem o
mesmo sentido significativo, porém, envolvem
sentidos comuns e que, dependendo do contexto em que ocorrem, pode-se defini-los como
intolerâncias que devem ser debatidas e questionadas. Discriminar o outro pela cor o direciona ao preconceito. O papel da educação é
fundamental na construção de novos modelos
de aprendizagem, relacionamento, produção e
transmissão do conhecimento e, acima de tudo
no combate ao preconceito ou discriminação
contra o indivíduo.
Os movimentos sociais das ações políticas brasileira abrangem “minorias” que compõem as batalhas diárias na busca por cidadania e participação democrática, sendo estes
exemplos de resistências sociais que necessitam ser ouvidos e constituídos no contexto social e educacional, não simplesmente enquanto
saldo de uma sociedade à margem, mas sim
enquanto indivíduos sociais que estabelecem
identidades e são responsáveis pela própria
história, que precisam ser debatidas em sala
de aula e, a partir de novos conceitos, o papel
do professor é incentivar a edificação social de

tais sujeitos, para que sejam legitimamente incorporados numa sociedade de direitos e deveres, com a finalidade de aperfeiçoar novas
visões de mundo.
Existem diversas maneiras de se enxergar o outro, de partilhar de experiências culturais distintas, de abranger universos fundamentados em afinidade e relações humanas de
tolerância, consideração, afeto, solidariedade
e cidadania no que diz respeito ao reconhecimento integral de que é necessário conquistar a igualdade por meio da garantia de poder
ser diferente, de introduzir um discurso aberto,
franco, sólido e sem estigmas, que comumente estão fundamentados em preconceitos definitivamente inflexíveis, ou conforme Candau
(2008, p. 5):
É necessário garantir a igualdade a partir do reconhecimento da diferença e, consequentemente, do respeito a
ela”. Dessa maneira, as formas mais ocultas de desordem social e de rompimento com o que é considerado
altamente humano, são tópicos que devem ser discutidos no contexto escolar, de maneira interdisciplinar,
a fim de que a diversidade seja abordada como uma
prática social (CANDAU, 2008, p. 5).

Assim, no instante em que se fala sobre Direitos Humanos, Preconceito ou Discriminação, infelizmente, a base curricular do Sistema de Ensino Brasileiro caminha lentamente
na solidificação dos mesmos. Dessa maneira,
a constituição da cidadania deve começar através de debates relacionados à temática num
processo de ensino-aprendizagem mútuo,
onde busca-se elementos a fim de que estas
sejam abordadas juntamente com o grupo.

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA NA ESCOLA
Rocha (2006, p. 75) afirma que a escola tem um grande papel na construção da
igualdade social, e para o autor a unidade de
ensino não têm abordado a cultura africana de
maneira a valorizar o negro, conforme o exposto:
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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).

Abordar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas exige do interlocutor muito conhecimento histórico, ter propriedade do
discurso e acreditar nele, sentindo a história
no mesmo instante em que a conta, ou seja,
respeitar os acontecimentos relacionados ao
povo africano negro, carregando consigo estes sentimentos somados ao conhecimento. O
racismo ainda se mostra presente no Brasil, e
isso é percebido quando se reforça a participação do negro escravizado no processo de
desenvolvimento do país (ROCHA, 2006).
O brasileiro moldou a imagem do negro como se este não tivesse nenhuma história
antes da escravidão. Quando se fala do negro,
remete-se às imagens de dor e sofrimento e,
assim, constrói-se um pensamento errôneo,
como se antes dos europeus descobrirem o
negro este não tivesse uma biografia. No entanto, antes dos europeus, os negros levavam a
vida da sua maneira, seguindo seus costumes

e filosofias, com registros históricos presentes
em todo o mundo. Portanto, é fundamental inserir a cultura africana no conteúdo programático escolar para que os alunos conheçam a sua
valiosa história, considerando-se, assim, tantos
outros registros que vão além da escravidão
(ROCHA, 2006).
Hoje, existem circunscrições da cultura afro-brasileira na música popular, literatura,
cinema, teatro e televisão, além da culinária,
carnaval e tantos outros costumes populares,
como festividades e crenças populares. Há ainda uma expressiva contribuição linguística africana para a linguagem oral da língua portuguesa, pouco confirmada na História da Educação
e também tem uma certa posição em alguns
assuntos aplicáveis ao idioma local. Tal consideração é endossada por Cruz (2005, p. 27):
Algumas reflexões parecem necessárias quando se tenta compreender a invisibilidade dos negros nas abordagens históricas em educação. Se por um lado esse fato
pode indicar inexistência da participação desse segmento em crescentes níveis de instrução ao longo da
história do Brasil, por outro pode demonstrar que mais
uma vez não pareceu relevante considerar os peculiares
processos de acesso aos saberes formais instituídos.

A necessidade de ser liberto ou de
usufruir a cidadania quando livre, tanto durante
os períodos do Império quanto nos primeiros
anos na República, aproximou as camadas
negras da apropriação do saber escolar, nos
moldes das exigências oficiais. Sendo assim,
embora não de forma massiva, camadas populacionais negras atingiram níveis de instrução
quando criavam suas próprias escolas; recebiam instrução de pessoas escolarizadas; ou
adentravam a rede pública, os asilos de órgãos
e escolas particulares.
No que diz respeito ao esforço específico do grupo em se apropriar dos saberes formais exigidos socialmente, mesmo quando as
políticas públicas não os contemplavam, fica
latente a criação de escolas pelos próprios negros. Ainda se dispõe de poucos registros históricos dessas experiências, embora tenham
existido (CRUZ, 2005, p. 27).
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É perceptível que no Brasil há diferentes grupos africanos que, ainda que em condições de escravos, remodelaram elementos
presentes da cultura africana, inserindo-as
como parte da cultura brasileira. Conforme o
africano inseria-se em território brasileiro, tornava-se afro-brasileiro e, além das características físicas e aspectos genéticos manifestos
na população, a música e a religião podem ser
manifestações culturais nas quais a presença
africana se faça mais presente (CRUZ, 2005).

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
O presente artigo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. E, de acordo
com Lakatos e Marconi (2007, P.4), “se propõe a fazer uma avaliação crítica na literatura
existente. Para ele, o plano de coleta de dados
contempla as seguintes etapas: identificação
das fontes, localização das fontes, compilação,
fichamento, análise e interpretação e, por fim,
redação.” Para a realização deste estudo foram
utilizados artigos disponíveis no Google Acadêmico, Periódicos CAPES somado a livros e
periódicos disponíveis nas bases de dados da
biblioteca pública Viriato Correia, localizada no
bairro da Vila Mariana.
Fiorentini e Lorenzato (2013) explicam
sobre a Investigação Científica de maneira que,
se entenda o conceito num olhar de múltiplos,
com base em tais opiniões que os autores afirmam:

Para Anderson, Sweeney e Williams
(2008), os dados da pesquisa podem ser classificados como quantitativos ou qualitativos. Os
qualitativos envolvem rótulos ou nomes usados
para identificar cada elemento, e os quantitativos necessitam de valores numéricos para
quantificar fatores segundo um estudo. Esta
pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo descritiva e de temporalidade transversal, ou seja,
a coleta de dados é avaliada uma única vez.
De acordo com Rampazzo (2005,
p.53), “[...] a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis), sem manipulá-los”. Este modelo de pesquisa é utilizado por compreender o
porquê de as coisas serem como são, investigando-se respostas e as causas que fazem as
ações acontecerem.

Os substantivos mais presentes nelas (investigação,
indagação, estudo, assunto, problema, questão), bem
como os verbos (descobrir, esclarecer, buscar, perseguir), e os objetivos (metódico, rigoroso, sistemático,
consistente), deixam claro que uma pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/
metódica de saberes ou compreensão acerca de um
fenômeno, problema ou questão da realidade ou presente na literatura o qual inquieta/instiga o pesquisador
perante o que se sabe ou diz respeito (FIORENTINI e
LORENZATO, 2013, p.60).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se por meio do estudo que, a escola é um ambiente social por onde atravessam
diariamente múltiplos conceitos, valores, crenças, relações, etc. As atitudes no contexto infantil
compõem ocorrências fundamentadas nas suas interações sociais, onde desde a Educação
Infantil, estas estabelecem condições para situar os membros que irão compor seus pares ou
grupos, critérios estes que podem ser definidos através de traços acentuados e semelhantes
dos indivíduos, idade, gênero, dentre tantos outros.
Por meio das afinidades sociais e afetivas, as crianças arquitetam as relações de amizade, e no mesmo instante, identificam as diferenças existentes e estabelecem competições com
o oposto – por meio disso, pode-se afirmar que, nenhum indivíduo nasce com preconceito ou
com o desejo de controlar a vida do próximo – tais atitudes são instaladas no decorrer da vida,
conforme a sua existência e o ambiente que o cerca.
A diversidade entre os indivíduos se trata de uma construção social, não estabelecida
pela falta de semelhança biológica. Historicamente, enquanto era comum esperar das mulheres
atos mais delicados e maternais, o homem, era percebido por muitos como o responsável por
manter as necessidades físicas da sua família – contexto este que não pode ser tratado como
via de regra, mas como uma condição social tão aprofundada que se assenta como apropriado.
Para que a transformação ocorra de maneira efetiva na consciência de cada indivíduo,
estes necessitarão se colocar no lugar do outro. Competir à experiência de cada sujeito, procurar sentir e perceber as ocorrências vivenciadas pelo outro, eliminando-se assim o preconceito
de forma efetiva – como exposto anteriormente, a sociedade interfere nas atitudes do outro ainda
na infância. Enquanto a unidade de ensino multiplicar pensamentos e atitudes discriminatórias,
será difícil eliminar paradigmas existentes. Dessa forma, se torna vulnerável a responsabilidade
da escola no processo de formação das crianças, uma vez que esse público será responsável
por determinar os rumos para o futuro do Brasil.
Em relação à posição dos professores, devem estar equiparados com base sólida para
trabalhar com esses conceitos em sala de aula, independentemente do público alvo. Mas, para
que isso aconteça de forma satisfatória, os profissionais da educação necessitam se reciclar,
atualizando-se por meio de cursos, palestras e tantos outros recursos contemporâneos, capazes
de impedir que esses professores se paralisem em pensamentos ultrapassados e retrógrados.
Os indivíduos devem buscar atualizações por meio de novas ideias somadas a novas expectativas.
Em linhas gerais, mais do que reconhecer a cultura e valorizar,
é fundamental respeitar as diferenças e eliminar de vez determinados
estereótipos, proporcionando justiça social, além de reconhecer os
negros e seus descendentes como os indivíduos com direitos e deveres que são, que colaboraram e colaboram na formação do Brasil.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS
PROFESSORES

RESUMO: O objetivo primordial deste artigo é alertar o educador acerca da importância de
sua formação contínua enquanto professor e motivá-lo cada vez mais a buscar diferentes
metodologias para que sua prática de ensino se enriqueça. Tal ideia se faz urgente devido a
existência de um novo perfil de estudantes do século XXI nas escolas brasileiras, os quais esperam uma troca de conhecimentos e não apenas uma “eternização” atrasada e inadequada
do ensino tradicional. Dessa forma, então, torna-se primordial que o educador deste século
sempre busque se renovar, tendo como meta ajudar aos seus alunos a conseguirem uma Educação profícua e significativa, tanto para o próprio educador quanto para seus alunos. Para
a elaboração deste trabalho, então, será feita uma pesquisa de cunho bibliográfico, a qual
enriquecerá este artigo com importantes citações de autores muito consagrados no meio da
Educação, norteando o debate aqui proposto e dando-lhe mais credibilidade e concretude.

Palavras-chave: Educação; Formação; Educadores.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais, a informação e o conhecimento andam junto e de forma muito mais
rápida que em tempos passados, nos quais não tínhamos o avanço da tecnologia
como aliado na Educação. Uma simples pesquisa solicitada pelo professor pode
ser feita em sala de aula por meio de um simples celular, sem a necessidade de que o aluno
precise de um computador e uma impressora para fazer a sua tarefa.
O professor, em contrapartida, se não estiver tão atualizado quanto o seu aluno está em
tecnologia, fica para trás e tem sua aula aclamada como chata e antiquada. Esse é um quadro
constante em escolas nas quais os profissionais da Educação se negam a participar de cursos
de formação continuada, pois acreditam que já sabem tudo ou que já estão velhos e não precisam mais se atualizar. Doce engano!
A escola pública vem buscando, há tempos, superar suas dificuldades – estrutural, orçamentária e pedagógica – e, dentro do possível, oferecendo aos seus estudantes e professores,
condições melhores do processo de ensino-aprendizagem que supram as necessidades de ambas as partes. No entanto, o que presenciamos no momento é contribuir, de alguma forma,para
que estas condições que ainda estão longe de serem conquistadas mudem, pois muitas escolas
não oferecem condições adequadas para que o corpo docente, juntamente com o corpo discente, possa trabalhar de maneira produtiva.
Podemos entender como produtivo um aprendizado no qual os alunos sejam protagonistas das suas ações, sendo o professor, um orientador/mediador destas atividades, que são
fundamentadas a partir de dois elementos: um com finalidade pedagógica e o outro com elementos materiais, para realização dessas atividades tão importante para o meio educacional. Ao
levantarmos a realidade de algumas escolas públicas e particulares no Brasil,podemos observar
que ainda existe um número elevado de escolas que, além de não receberem apoio adequado
como uma biblioteca ou disponibilidade de livros por exemplo, ainda estão utilizando métodos
de ensino com viés tradicional, deixando de aplicar novas metodologias que adéquam o estudante ao seu tempo na sociedade atual.
O professor, por outro lado, também não se mostra adequadamente formado, para atender a tais expectativas dos alunos ( entendemos que parte da resistências às novidades são
oriundas essencialmente da pouca estrutura que os ajude a utilizar a base material apresentada
em cada unidade escola ou até mesmo a falta existencial dessa base material) como a velocidade da informação que deve ser passada ao aluno e sua transformação em conhecimento em
busca de maior autonomia, liberdade e flexibilidade da realização de suas tarefas escolares.
Assim como os elementos apontados acima, temos também a defasagem do ensino
da língua materna e a dificuldade da aprendizagem de uma língua estrangeira, por parte dos
alunos, o que contribui para certo desinteresse pelo ensino da Língua Inglesa¹, sem contar que
alguns professores de Língua Inglesa não se preocupam com uma formação continuada que os
qualifique melhor.
Podemos mencionar como exemplos em torno de toda problemática citada, envolvendo
o processo de aprendizagem, unidos ao despreparo de educadores que se negam a participar
de uma formação contínua, salas de aula superlotadas, falta de apoio da coordenação e gestão
e formação continuada inadequada para os professores. Tudo isso faz com que esse tema se
torne extremamente importante para ser discutido e apreciado em prol de uma Educação realmente eficaz e que traga benefícios significativos, tanto para Escola/educadores e alunos.
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A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO
CONTINUADA NA EDUCAÇÃO

Ainda tendo como base as palavras
dos autores citados acima, vê-se, também, que
nas escolas particulares, em contrapartida, a
realidade é um pouco diferente, pois os professores têm maior apoio da coordenação, visto que, existe uma visão tecnicista acerca da
aprendizagem e das práticas docentes.

É conhecimento geral a importância da
formação continuada para os educadores que
esperam ter seu trabalho reconhecido e aclamado como um trabalho digno de ser aplaudido. Educar não significa apenas passar conteúDiante deste pragmatismo educacional,
dos e saber lidar com a disciplina de uma sala
de aula. Ser educador vai muito além disso. este ideal se torna estrutura material - desde
Wengzynski e Tozetto dissertam acerca desse apostilas à projetores ou lousas digitais - para
que o professor trabalhe e a escola seja recotema afirmando que:
nhecida também e, com isso, tenha sempre noA formação continuada contribui de forma significativa vos alunos para matricular nos anos seguintes.
para o desenvolvimento do conhecimento profissional
do professor, cujo objetivo entre outros, é facilitar as
capacidades reflexivas sobre a própria prática docente
elevando-a a uma consciência coletiva. A partir dessa
perspectiva, a formação continuada conquista espaço
privilegiado por permitir a aproximação entre os processos de mudança que se deseja fomentar no contexto da
escola e a reflexão intencional sobre as consequências
destas mudanças (WENGZYNSKI e TOZETTO, 2012,
p.67).

Em relação ao ensino da Língua Inglesa, há um ponto que aproxima a realidade
das escolas particulares nas públicas, que é a
questão da escolha pela didática correta, na
qual encontramos diversos estudantes alegando que gostariam de ter mais oportunidades
de falar a Língua Inglesa (speaking) e não ficar
muito tempo preso à gramática, pois eles acreDessa forma, fica clara a ideia de que ditam que a língua falada tem maior funcionalicom a formação contínua o educador, além de dade no processo de aprendizagem.
se atualizar, passa a ser visto de forma mais
Para eles, então, seria mais interessanrespeitosa e, com isso, seu desenvolvimento
como profissional é bem maior e passa a ter te aprender a gramática dentro de um contexto.
um efeito significativo até mesmo para seus E este é o desafio que encontramos nas escolas: criar uma abordagem mais comunicativa e
alunos.
que tenha um significado para os alunos, pois
Tendo em vista a ideia dos autores ci- percebemos que a maioria clama por uma ditados acima e a realidade na rede pública bra- dática mais próxima de suas realidades e nesileira, vê-se claramente que o aluno percebe cessidades. Isso vai ao encontro das palavras
que a aula não é estimulante, mas sim impro- de Wengzynski e Tozetto que foram elencadas
dutiva e, diante deste panorama, ele passa a acima e mostra claramente a importância da
não ter interesse pela aula e, em alguns casos formação continuada no meio acadêmico.
até desrespeita o professor.
O professor, por sua vez, nesse horizonte desprestigiado, passa a se sentir pouco
estimulado para se preocupar com outras metodologias de ensino,que são necessárias para
que ele renove suas práticas e para sair em
busca de condições materiais diferenciadas
para novas aulas

Podemos acrescentar também que, devido ao fato de que alguns alunos encontram
dificuldade na aprendizagem, isso reflete na
prática do professor, fazendo o buscar táticas
novas, para alcançar o estudante e diminuir a
defasagem, mesmo que haja maior resistência
por parte desse aluno, talvez por achar a Língua Inglesa desnecessária e, portanto, tender
a ficar mais disperso nas aulas.
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Diante desta realidade, tornam-se necessárias metodologias que trabalhem as quatro habilidades – escritas, oral, leitura e escuta
– com o intuito de protagonizar o aluno com a
finalidade dele perceber a importância da disciplina, e isto pode se tornar possível, envolvendo os estudantes dentro destas habilidades
em questão.

Assim, é crucial que tais metodologias
instiguem a reflexão, espírito de equipe, iniciativa e autonomia. Por isto é preciso que o
profissional da educação explore novas metodologias de aprendizado dentro e fora da sala
de aula, para que tais competências citadas
acima sejam contempladas e desenvolvidas.
Podemos citar, por exemplo, os trabalhos em
equipes, que auxiliam na vivência de trabalhar
em grupos, iniciativa e autonomia. Outra maneira seria o uso da tecnologia a serviço deles
bem como o próprio convívio entre eles.

Essa prática mostra-se extremamente importante, pois os jovens do século XXI
questionam, querem tomar decisões, dar suas
opiniões e estão mais politizados do que as
gerações anteriores. O professor também se
Por isto, a formação continuada pode
depara com um novo cenário tecnológico que
encanta aos alunos e que se mostra como ins- contribuir imensamente para que o professor
trumento imprescindível para caminhar lado a possa se manter atualizado em relação às prálado com a Educação.
ticas pedagógicas e às tendências educacionais, especialmente no quesito tecnológico. O
Sendo assim, com todas essas dificul- docente que se dedica a esta atualização consdades relatadas, cabe a qualquer professor tante está mais bem preparado para transmitir
procurar uma formação continuada que o qua- o conteúdo da sua matéria, para diagnosticar
lifique para esse novo professor que a Esco- as possíveis defasagens de alguns alunos no
la atual necessita hoje.De acordo com Romaprocesso de aprendizagem e para estimular os
nowski (2009):
estudantes a colaborarem, participando mais
A formação continuada é uma exigência para os tem- de suas aulas.Para Fernando Costa (2012):
pos atuais. Desse modo, pode-se afirmar que a formação docente acontece em contínuo, iniciada com
a escolarização básica, que de pois se complementa
nos cursos de formação inicial, com instrumentalização
do professor para agir na prática social, para atuar no
mundo e no mercado de trabalho. Ou seja, esta formação continuada, tem que continuar com cursos extras
também como pós-graduação, mestrado, doutorado e
pós-doutorado (ROMANOWSKI, 2009, p.138).

Pensar as tecnologias numa lógica transformadora das
práticas atuais significa, em primeiro lugar, a decisão
profissional, individual, de querer mudar em direção a
um modelo em que seja assumida a centralidade no
aluno [...] as tecnologias digitais são uma ferramenta
(cognitiva) do aluno, porque o ajudam sobretudo a pensar e resolver problemas, mas também criar e a expressar-se ou a interagir e colaborar com os outros (COSTA,
2012, p.132).

O autor citado acima, com suas palaPortanto, para utilizarmos estas tecnovras mostra que apenas uma graduação não
qualifica ao professor como alguém preparado logias e metodologias com abordagens nas
para lecionar por anos, sem que lhe sejam co- quais o aluno é envolvido, é que devemos nos
aperfeiçoar. Este aprimoramento vem com a
brados novos cursos e treinamentos.
realização de cursos efetivados regularmente
Observa-se, então, com as palavras pelo docente, com o propósito de que essa
de Romanowski (2009) que o professor deve nova tendência na Educação – isto é, dos alusempre buscar por novos cursos e especiali- nos serem protagonistas de seu próprio aprenzações que o engrandeça enquanto profissio- dizado –se torne um padrão em toda a rede
nal da área da Educação. Uma Escola jamais pública e não apenas um fato isolado, visto
será perfeita com educadores estagnados que apenas em pouquíssimas escolas, como aconacham que já sabem tudo e que não têm nada tece no presente momento.
mais a aprender.
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A atual reforma no que diz respeito ao
Ensino se tornou instaurada por meio da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
As primeiras menções acerca da for- (LDBEN 9394/96), dando à formação de edumação de educadores surgiram em meados cadores um capítulo favorável, o qual mostra
do século passado. Falsarella (2004) disserta claramente que:
acerca disso quando elucida claramente que:

O SURGIMENTO DA ESCOLA E DOS
EDUCADORES

Antes que se fundassem escolas especificamente destinadas à formação de pessoal docente, encontra-se nas
primeiras escolas de ensino mútuo – instaladas a partir
de 1820 – (Bastos, 1997) – a preocupação de não
somente ensinar as primeiras letras, mas de preparar
docentes, instruindo-os no domínio do método. Essa foi
realmente a primeira forma de preparação de professores (FARSARELLA, 2000, p. 63).

Nos meados do século XIX, vê-se que
a cultura escrita passa a ser incorporada à vida
social que antes era vista presente apenas em
contratos ou em documentos. Esse procedimento passou a ser encarado como dever do
Estado e direito de todos. Saviani (2000) mostra isso em:
[...] o acesso à escola passa a ser considerado como
um direito de todo cidadão e, como tal, um dever do Estado. O cumprimento desse dever assume, no final do
século XIX, a forma da organização dos sistemas nacionais de ensino, entendidos como amplas redes de escolas articuladas vertical e horizontalmente tendo como
função garantir a toda a população dos respectivos países o acesso à cultura letrada traduzido na erradicação
do analfabetismo através da universalização da escola
primária considerada, por isso mesmo, de freqüência
obrigatória [...] Foi somente após a Revolução de 1930
que a educação no Brasil começou a ser tratada como
uma questão nacional dando-se precedência, porém,
ao ensino secundário e superior já que foi só em 1946
que viemos a ter uma lei nacional relativa ao ensino
primário (SAVIANI, 2000, p.2).

Libâneo (1998) disserta acerca do
conteúdo formativo, mostrando que:
Já na década de 60 podiam ser identificados treinamentos em métodos e técnicas para desenvolver a consciência
do “eu” e dos outros, habilidades de relacionamento interpessoal, dinâmica de grupo, sensibilidade para captar as
reações individuais e grupais, utilizando técnicas de sensibilização do docente para os aspectos afetivos da relação
pedagógica [...] Durante os anos 70 foi forte a preocupação
dos sistemas de ensino com as habilidades de elaborar
planos de ensino, desenvolver habilidades em técnicas de
ensino, instrução programada, recursos audiovisuais, técnicas de avaliação(In: REVISTA DE EDUCAÇÃO AEC, Ano
27 – n. 109. AEC do BRASIL).

Art.67- os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais de educação, assegurando-lhes: [...]
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico para esse fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho.
[...] a atualização, o aprofundamento dos conhecimentos profissionais e o desenvolvimento da capacidade de
reflexão sobre o trabalho educativo deverão ser promovidos a partir de processos de formação continuada que
se realizarão na escola onde cada professor trabalha e
em ações realizadas pelas Secretarias de Educação e
outras instituições formadoras, envolvendo e equipes
de uma ou mais escolas (REFERENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Brasil, 1999c, p.131).

De acordo com a LDB uma das jurisdições da União é “elaborar o Plano Nacional de
Educação” (PNE). A lei também coloca como
meta que existe um tempo determinado de
dez anos para que os educadores se tornem
“graduados ou formados por treinamento em
serviço”, assinalando essa meta como maneira
eficaz para se “ajustar” a carência de cursos
de formação inicial na graduação dos educadores.
Já o PNE (BRASIL, 2001), versa acerca da formação continuada para todos os
educadores como sendo uma das maneiras
de maior valorização do magistério e que tem
como meta basilar o progresso da educação e
de sua qualidade:
É fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério [...] A formação continuada dos
profissionais da educação pública deverá ser garantida
pelas secretarias estaduais e municipais de educação,
cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento,
e a busca de parcerias com as Universidades e Instituições de Ensino Superior (BRASIL, 2001, p. 40).
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O MEC, por sua vez, também coloca
como meta de uma boa formação continuada
ter o Pró-letramento - Mobilização pela qualidade da Educação para professores das séries
iniciais do ensino fundamental - como também
o Programa de Incentivo à Formação continuada de professores do Ensino Médio. Granville
(2007) Disserta acerca da formação continuada para os educadores mostrando que:
Entretanto, na prática, o caminho da formação contínua
do professor, que teoricamente deveria ser responsável
por minimizar ou mesmo extinguir as deficiências conceituais, práticas e epistemológicas da formação inicial
deste profissional, assim como oferecer novos caminhos oriundos dos avanços científicos, tecnológicos e
econômicos da sociedade, vem também sendo objeto
de críticas (GRANVILLE, 2007, p.168).

Sendo assim, o autor mostra claramente que por meio da formação continuada o educador certamente conseguirá ter um norteador
que o ajudará a diminuir esse quadro assustador de baixo nível escolar, ajudando, desta
forma, para que haja um bom desenvolvimento
em seus alunos.

PROFESSORES DESMOTIVADOS
As normas infligidas para os educadores são demasiadas e muito injustas, pois são
muitas as obrigações atribuídas a eles e poucos são os seus direitos. Os educadores vivem
fatigados, afrontados pelo abuso de trabalho
e pela falta de apoio e valorização econômica. Todos se sentem injustiçados, visto que se
dedicam demais e nunca se vêm sendo valorizados pelos seus valores. Leite (2003) mostra
claramente que:
Assistimos [...] atualmente a uma série de transformações econômicas, sociais e políticas que correspondem ao esgotamento de um momento da acumulação
capitalista e à emergência de um novo modo de acumulação, o que tem tido profundas implicações para as
relações de trabalho (LEITE, 2003, P. 23).

A realidade que ronda a vida profissional do educador é quase desesperadora, principalmente quando se verifica a insegurança
das escolas com sua superlotação que prejudica demais o educador, atrapalhando para que
haja um bom andamento das aulas. Segundo
Mendes (2003):
Muitos alunos falam palavrões em sala de aula. Escrevem em classes e paredes, ofendendo professores. Riscam os carros no estacionamento. Debocham de nós,
nos desprezam. É como se nós tivéssemos direito de
conquistar nada: um carro, uma casa, férias, uma viagem, um objeto bonito. Professoras que vêm bem arrumadas para a escola são motivo de chacota e fofocas
dos alunos. Os jovens não respeitam seus pais, porque
respeitam a nós? (MENDES, 2003, p. 16).

Há também a violência que se mostra
atuante em cada escola e isso também tem
contribuído para a desmotivação do educador
em sala de aula, aumentando o ensino de baixa qualidade e ainda prejudicando o desempenho e a aprendizagem de todos alunos. Souza
(2007) neste sentido mostra que: “A violência
que ocorre nas escolas, principalmente contra professores que atuam no ensino médio e
fundamental constitui uma das causas para a
educação brasileira não apresente qualidade
compatível com a de países desenvolvidos”
(SOUZA, 2007, p. 2).

Muitos educadores também sofrem
com desrespeito e com agressões, tanto em
escolas publicam como em escolas privadas,
o que acaba afastando profissionais dessas
escolas cercadas pelo vandalismo. De acordo
com MARTINEZ (2003) muitos educadores
também ficam doentes devido a tudo o que
vivem em seu dia a dia escolar. Isso o autor
mostra ao afirmar que: “A saúde do trabalho
docente e saúde escolar, ambas estão relacionadas com a vida cotidiana na escola, suas regulamentações e exigências, não aparecem no
dos governos nas áreas de educação e saúde
pública” (MARTINEZ, 2003, p. 79).

204

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Já para Assunção (2003):
Para os trabalhadores, a construção da saúde é a mobilização consciente ou não das potencialidades de
adaptação do ser humano, permitindo-lhe interagir com
o meio de trabalho e lutar contra o sofrimento, a morte,
as deficiências, as doenças e a tristeza (ASSUNÇÃO.
2003, p.33).

Sendo assim, de acordo com Costa
(1985), apreende-se que ser educador é muito mais que apenas revelar ou mesmo de dar
sentido à vida de seu alunos, ou seja, é descobrir o ser humano existente em todos os seus
alunos e ainda aprender com seus conhecimentos e suas diferenciadas visões do mundo.
O autor também mostra que:
Nosso século tem registrado profundas transformações
no trabalho dos docentes decorrentes do modo como
ele se insere nas injunções estruturais e conjunturais
de sociedades profundamente marcadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico e pela transição para
uma era pós-industrial (COSTA, 1995, p. 83).

É na família e na escola que se constrói parte da identidade de ser e pertencer ao mundo; nelas adquirem-se
os modelos de aprendizagem, os princípios éticos e
morais que permeiam a sociedade. Na escola também
se depositam expectativas, dúvidas, inseguranças e
potencialidades. Participando na socialização escolar
a família contribui de modo imprescindível para a vida
social da criança. Atuando nos espaços escolares, na
orientação, no direcionamento, nas regras e normas de
valores, proporcionará a criança melhor desenvolvimento para a vida e convívio social (RAMOS, 2009, p.35).

Barbosa (20113) disserta acerca do
que seria ser um educador mostrando que
“Ser professor é ser muito mais do que alguém
que transmite um conjunto de saberes. Acredito que a personalidade dos adultos é o reflexo dos professores que se cruzaram com eles
enquanto crianças/aluno”. Com isso, vê-se a
importância do ser um educador responsável
e que ama aquilo que faz, pensando primeiramente em seus alunos e em sua profissão
como algo essencial à sociedade.

Com isso, apreende-se que a história
sempre esteve cheia de crises que apresentam
claramente todas as mudanças que dissimulam a todos de maneira geral e em todos os
sentidos. Contudo, mesmo com todas as mudanças e transformações, todos os alunos têm
direito à Educação de qualidade para que, com
ela, consiga aprender. Fiorin e Amorim (1990)
mostram isso em:
Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um
‘aprender’ mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o
que faz e por que faz. Muito menos um ‘aprender’ que
se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido
e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e
parcial da realidade(FIORENTINI e MIORIM, 1990 p. 9).

Mesmo com tudo isso, muitos educadores permanecem sendo dedicados ao ensino, planejando e fazendo seu próprio material
de trabalho e tendo como meta fazer com que
os alunos consigam alcançar um pouco mais
rápido o . aprender eficazmente:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi dito neste trabalho e por meio das ideias dos autores citados,
ficou muito clara a ideia da importância que a formação continuada tem na vida dos educadores
e de seus alunos.
Ficou claro, também, que, se o educador almeja uma evolução constante em seu trabalho, a formação continuada tem que ser valorizada e vista como uma oportunidade de oferecer
a ele e aos seus estudantes, diferentes ambientes de aprendizagem.
Por outro lado, a Escola deve se posicionar por ser muitas vezes o único ou um dos
poucos lugares em que os estudantes têm para aprender algo, trocar experiências, sonhar com
um futuro melhor e se sentirem protagonistas que têm em seus professores mediadores/norteadores. O apoio da gestão é importantíssimo para esta formação continuada dos docentes, pois
ambos caminham lado a lado na Educação. As ideias de Nóvoa (2002) mostram isso quando
ele alega que: “O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente; e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente” (NÓVOA,
2002, p. 23).
Ou seja, esta formação deve ser feita coletivamente, pois a escola também é parte deste
processo. Já, para Freire (1996) “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o
aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento”. Ou seja, o bom professor conquista
o seu aluno e o tem como seguidor que admira o que seu professor faz e o toma como exemplo
a ser seguido.
Em suma, o bom professor se preocupa em ser um profissional sempre atualizado e
tem, ao seu lado, uma Escola que o ampara para que isso se torne possível. Na Educação precisamos de Escola/Educador/Aluno e Família sempre unidos em prol de uma Educação com
qualidade para todos.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: No atual panorama educacional, se faz necessário realizar uma relevante análise em
relação ao ensino da Música na Educação Infantil, não deixando de abordar concepções acerca do uso do pensamento, da inteligência, da capacidade de abstração, da emoção, da expressão corporal e oral, da integração social e da linguagem do educando. Este artigo questiona a
funcionalidade da Música e inicia uma argumentação acerca das ampliações que esta realiza
no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Infantil, mostrando que a Música se tornaram, através dos anos, uma linguagem importante na construção de conhecimentos, sendo capaz de favorecer com isso o desenvolvimento de diversos aspectos: cognitivos,
motores, sociais e afetivos.

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

A

importância da utilização da música na educação infantil tem sido o foco das discussões de vários especialistas em educação que, com o objetivo de identificar e
analisar o uso da música na primeira infância, se remetem as suas contribuições
na formação das crianças, com vistas à proposição de um ensino eficaz e de qualidade para as
crianças com menos de cinco anos de idade.
Em contato com a música o estudante pode desenvolver disciplina e concentração. A
música contribui também com outras áreas do conhecimento do educando, como o raciocínio
matemático e as diferentes linguagens que fazem parte do cotidiano das crianças.
O presente trabalho apresenta a importância da educação no desenvolvimento integral
da criança e também o papel da música na educação, como facilitadora no processo de ensino
e aprendizagem e sua capacidade de transformar o ambiente escolar num lugar mais alegre,
melhorando o conhecimento artístico dos alunos, uma vez que a música possui valor cultural, e
por isso deva estar ao alcance de toda a sociedade.
A escola deve também possibilitar aos alunos o contato com diversos gêneros musicais,
proporcionando assim uma análise mais ampla e contribuindo para que o aluno se torne um ser
social mais completo, com criticidade e sensibilidade.
Os objetivos específicos que direcionam o presente trabalho tem como função compreender os aspectos facilitadores do ensino de música na vida educacional dos alunos da educação infantil, favorecer as diversas maneiras de integração da arte com as demais atividades
desenvolvidas pelas crianças e a capacidade que ela possui para auxiliar pedagogicamente,
através da análise das suas contribuições para o processo de ensino, o desenvolvimento dos
indivíduos nessa fase.
A música faz parte de um conjunto de linguagens essenciais para a expressão e comunicação do indivíduo e, por esse motivo, sua utilização na educação infantil se torna muito funcional. Com o tempo, a teoria e a prática do ensino música se desencontram na educação infantil e
muitos educadores passam a ver as propostas do ensino de música como meros passatempos,
atividades sem significação que, por muitas vezes, são utilizadas como reforço de aprendizagem
de diversos conteúdos para diferentes disciplinas escolares.
Atualmente, pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas trouxeram informações essenciais sobre o desenvolvimento da criança em relação a músicas de diferentes
culturas, trazendo para o ambiente escolar uma grande contribuição para a produção infantil, valorizando com isso o ensino musical para a criança dessa fase, e permitindo que ela se expressa
artisticamente de maneira significativa.
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Desde muito nova, a criança recebe a influência de diferentes músicas em sua vida, tendo início na sua cultura no ambiente familiar, se tornando espontânea e autônoma na exploração
e na execução de atividades artísticas que expressam suas vivências históricas, oportunizando
a apreciação e exposição de suas ideias.
A criança tem sua própria interpretação, intenção e exposição de ideias sobre a sua
produção musical. A música e a atividade artística, apresentada de diversas maneiras, propõem
a percepção e a reflexão do pensamento crítico sobre os diferentes conteúdos de artes trabalhados em sala de aula.
Nas atividades musicais e na apreciação dos sons e sonorizações, a apreensão de
conhecimento em música deve ser realizada de maneira significativa. No decorrer do processo
de assimilação dos conceitos musicais, os símbolos são essenciais para a apresentação do
universo cultural do qual a criança faz parte, através do uso de objetos sonoros, de instrumentos
musicais, da construção musical de forma geral.
Enquanto as crianças criam musicalmente, elas se tornam capazes de utilizar sua imaginação para elaborar narrativas e expressar sua percepção e reflexão por meio da sua sensibilidade em relação às leituras musicais e sonoras criadas por outras crianças e por adultos.
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A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL
Antigamente a criança era tratada de
maneira especial somente na primeira infância,
período em que necessitava de muita atenção
e cuidado. Com o decorrer dos anos, várias
concepções sobre a infância foram surgindo e
a criança passou a ter uma atenção diferenciada.
Por muitos anos a Educação Infantil tinha como foco preparar a criança para viver
a vida adulta, não importando se suas necessidades pessoais, fossem elas físicas, cognitivas, psicológicas ou emocionais seriam atendidas ou não.
Por volta dos anos 80, a educação da
criança passou a ser responsabilidade e dever do Estado e a Constituição reconheceu a
educação em creches e pré-escolas como um
direito da criança pequena:

O papel do professor é valorizar os
sentimentos, as emoções e os pensamentos
da criança pequena de maneira natural e livre,
despertando o seu interesse para um ensino
significativo e atrativo, através da manipulação
de diferentes objetos e materiais, permitindo
que a criança participe ativamente da construção de um mundo melhor e mais bonito.
A postura do professor diante da formação social do aluno é essencial, pois ele
tem que escolher entre formar indivíduos livres
e autônomos ou autoritários e preconceituosos. A educação deve visar o desenvolvimento
de todos os indivíduos de maneira a torná-los
capazes de intervir de maneira consciente e
responsável no mundo, e a sala de aula deve
ser um espaço de práticas e atitudes democráticas, onde professores e alunos utilizem o ambiente escolar de maneira coletiva e politizada.

A CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO DE
ARTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

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 a sua qualificação para o trabalho (BRASIL,
1988, p. 1).

Segundo a concepção de Piaget (1982)
A criança na educação infantil desenvolve diversas linguagens, que podem ser aprimoradas através de atividades de música, pintura,
teatro, dança e desenho, enriquecendo assim
A Educação Infantil é essencial e de- suas experiências artísticas, condições que lhe
senvolve um papel muito importante no desen- trarão muitas oportunidades para o seu desenvolvimento integral e social da criança, tendo volvimento.
que ser revisto e repensado em vários aspecSe faz necessário conhecer a maneira
tos do atendimento desses educandos no amadequada de se apresentar a linguagem artísbiente escolar.
tica para as crianças, de forma que essa conA linguagem artística na educação in- tribua com a aprendizagem de cada uma, atrafantil foi um dos aspectos que passou a ser vés de métodos facilitadores de assimilação
valorizado, devido ao seu papel essencial fren- de conceitos que se relacionam com a integrate a formação cultural de cada criança, que é ção com o mundo ao qual pertence (PIAGET,
estimulada quanto a sua expressão, reflexão e 1982).
sensibilidade artística. Através da brincadeira,
A atual percepção dos educadores em
as histórias infantis e as expressões artísticas
podem conduzir a criança até o reconhecimen- relação ao estudo e ensino de artes defende
to e a percepção da beleza da natureza, au- que tal disciplina ajuda no desenvolvimento inmentando sua autoestima, e reconhecendo e tegral do aluno, pois envolve interpretação, raciocínio e pensamento. A arte é considerada a
fazendo perceber o valor que cada um tem.
linguagem capaz de indicar a relação da edu212
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cação com a construção humana, devido sua
A MÚSICA E A CRIANÇA
ligação com o emocional do ser humano, auxiliando na resolução de problemas, de qualquer
Segundo Brito (2003), através da múnatureza, que o indivíduo enfrentará durante sica a criança relaciona-se com o mundo sotoda a sua vida.
noro, o que a torna mais curiosa e receptiva
a participar de experiências musicais, apreciar
A eficácia do ensino de arte depende melodias, os sons dos instrumentos, a conheda relação entre o profissional da educação e cer diferentes tipos de música.
a família do educando que está atendendo. O
trabalho do professor com o ensino de artes
Esta proporciona à criança uma granpermite uma maior versatilidade na realização de satisfação, alegria e envolvimento. Visto
do seu trabalho, através da análise e reflexão que possui além de tudo, um caráter lúdico,
dos conteúdos e conceitos apresentados em e dessa forma contribui para uma aprendizasala de aula, adequando atividades de acor- gem mais prazerosa. Ela lida diretamente com
do com a necessidade da turma, organizando os sentimentos e emoções e sendo trabalhada
com isso um ambiente cultural para a criança. com crianças, deve-se desenvolver de forma
a parecer com uma brincadeira, onde possa
As atividades trabalhadas em sala pelo apreender as estruturas musicais sugerindo coprofissional de artes promovem aprendizagens reografias e movimentos que previamente dão
variadas, portanto, o professor deve promover noções de rítmica, como as marchinhas, ciranmomentos de aprendizagem que permitam aos das e valsas infantis. De acordo com Brito: “A
alunos se expressarem livremente, em espaços criança é um ser “brincante” e brincando, faz
diferenciados, com materiais diversificados. O música, pois assim se relaciona com o mundo
ensino de artes na educação infantil deve ser que descobre a cada dia”(BRITO, 2003, p.35).
trabalhado através do lúdico, utilizando a emoção e o trabalho coletivo, para a obtenção de
Dessa maneira, o papel do professor
melhores resultados. Jean Piaget acreditava na intermediação da criança com o universo
que:
musical é de fundamental importância. O educador precisa incentivar o uso dessa tão rica
A criança pequena começa espontaneamente a extelinguagem em sala de aula, seja através do
riorizar sua personalidade e suas experiências interindividuais graças aos diferentes meios de expressão que canto, dos instrumentos, das cantigas, ciranestá a sua disposição: desenho, modelagem, o simbo- das, não de uma forma rígida, e nem apenas
lismo do jogo a representação teatral, o canto etc., mas para realizar recreações, mas onde o objetivo
sem uma educação apropriada que consiga cultivar es- seja essencialmente a aproximação da criança
ses meios de expressão e encorajar as primeiras manicom o ambiente musical. Conforme cita Schifestações estéticas, a ação do adulto, do meio familiar
ou escolar tendem em geral a frear ou contrapor-se às laro:
tendências artísticas ao invés de enriquecê-las (PIAGET,
1954, p.68).

É essencial que a imaginação de cada
criança seja aguçada por profissionais da educação qualificados, que contribuam com o
desenvolvimento integral de cada indivíduo,
através do aprimoramento de suas habilidades
físicas, emocionais, mentais e sociais.

O professor deve compreender a essência da linguagem musical, e, a partir de sua própria experiência e de
seu processo criador, facilitar o contato da criança com
as diversas linguagens (plástica, corporal). Deve propiciar situações em que a criança possa olhar o mundo e
se expressar (SCHILARO, 1990, p.18).
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Segundo o RCNEI:
A música no contexto da educação infantil vem, ao longo de sua história, atendendo a vários objetivos, alguns
dos quais alheios às questões próprias dessa linguagem. Tem sido em muitos casos, suporte para atender
a vários propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche,
escovar os dentes, respeitar o farol etc.; a realização
de comemorações relativas ao calendário de eventos
do ano letivo simbolizados no dia da árvore, dia do soldado, dia das mães etc.; a memorização de conteúdos
relativos a números, letras do alfabeto, cores etc., traduzidos em canções (RCNEI, 1998, vol. 3, p.47).

A música se constitui como uma ferramenta modificadora incrível. De acordo com
Schilaro:
Uma educação musical se adequada e bem trabalhada
vai facilitar a formação do sentimento de cidadania e
contribuir para que o aluno crie a consciência da importância de seu papel na sociedade. A música usa diversos departamentos do conhecimento ao mesmo tempo,
como a já citada matemática e lógica, a linguagem poética, possivelmente literária, além dos elementos que
remetem à física como acústica, estudos das vibrações
e outros. Também de fatos históricos, geográficos e sociológicos, tendo algumas vezes embasamento político
além de dar margem ao estudo do ser e questões existenciais como temáticas filosóficas. O educador pode
trabalhar a música em todas as demais áreas da educação: comunicação e expressão, raciocínio lógico matemático, Estudos Sociais, Ciências e Saúde, facilitando
a aprendizagem, fixando assuntos relevantes, unindo o
útil ao agradável. Para atingir esse objetivo, o professor
pode utilizar músicas que envolvem temas específicos
como números, datas comemorativas, poesias, folclore,
gramática, história e geografia. Além dessas, há canções relacionadas a habilidades: análise, síntese, discriminação visual e auditiva, coordenação viso motora
(SHILARO, 1990, p. 21).

A música usa diversos departamentos
do conhecimento ao mesmo tempo, como a já
citada matemática e lógica, a linguagem poética, literária, além dos elementos que remetem
à física como acústica, os estudos das vibrações, entre outros. Também de fatos históricos,
geográficos e sociológicos, tendo por vezes
embasamento político, além de dar margem ao
estudo do ser e questões existenciais, como
temáticas filosóficas.

Ao trabalhar os gêneros musicais e
tendências diversas, sobre as preferências musicais, o que existe normalmente é um condicionamento que direciona o indivíduo a buscar
sempre o objeto de seu conhecimento se fechando para outras formas de linguagens. Se
uma pessoa é acostumada a ouvir somente
um estilo musical, certamente ela buscará por
ele, mas na medida em que se vai conhecendo
mais e escutando mais outros estilos, ela vai se
familiarizando, compreendendo e sentindo em
parte a intenção do compositor através de sua
obra. De acordo com Schilaro:
O ensino da música favorece o desenvolvimento do gosto estético e da expressão artística, além de promover o
gosto e o senso musical. Formando o ser humano com
uma cultura musical desde criança, estaremos educando adultos capazes de usufruir a música, de analisá-la
e compreendê-la (SCHILARO, 1990, p.21).

Para pensarmos em educação musical
é necessário vê-la através da interdisciplinaridade, visando o desenvolvimento integral dos
educandos. Deve-se levar em consideração o
potencial da música para desenvolver capacidades mentais, motoras, afetivas, sociais e
culturais dos indivíduos, e que se caracteriza
como um importante meio para atingir determinadas finalidades educacionais. Para Mendes
e Cunha:
O aspecto interdisciplinar é também outro campo importante de ação para a música. Podemos por exemplo
promover a integração com as ciências na forma de
compreensão do fenômeno acústico, ou com o português e a história, na análise das poesias das canções.
Pode também atuar junto com outras formas de expressão, como a utilização de imagens, palavras ou movimentos como pontos geradores de experimentação e
criação musical (MENDES; CUNHA, 2004, p. 84).

Quando educação infantil se propõe a
um envolvimento com a música, se faz necessário um ponto de ligação entre as disciplinas,
e uma forma de externar e manifestar de uma
maneira criativa todo conhecimento prático e
teórico.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Garcia (2012), a criança,
desde muito nova, quando recebe o estímulo
adequado para sua formação cidadã, é capaz
de se tornar um indivíduo transformador de cultura, preocupado com a manutenção da paz
e dos valores essenciais à vida humana e à
convivência social.
Os educadores, através da parceria
com a família e a comunidade na qual o educando está inserido, são responsáveis pelo cuidado, pela formação, educação e construção
de um mundo mais humanizado, utilizando as
bases da educação escolar. A importância da
Música na Educação Infantil está intrinsecamente relacionada à importância dada à produção e criação das habilidades da criança e
do seu olhar para o mundo (GARCIA, 2012).
A música na Educação Infantil desenvolve na criança uma necessidade de valorização do ser humano, capaz de criar e renovar constantemente suas perspectivas de vida
pessoal e social. Por meio da valorização do
ser humano, dos seus direitos e deveres como
cidadão, da dignificação da sua existência,
o indivíduo é capaz de se tornar um cidadão
criativo e participativo na sociedade. Segundo
Garcia:
É importante trabalhar a música para deixar fluir, a imaginação, a intuição e a sensibilidades dos alunos, pois,
só assim lhes será oferecida a possibilidade de diversidade de pensamentos linguagem. Desse modo a linguagem musical chega a ser um conhecimento que se
constrói e possui estruturas e características próprias
como a produção, à apreciação e a reflexão (GARCIA,
2012, p.12).

Na escola tradicional, o ensino de Arte
se preocupava somente com as técnicas do ensino artístico, transmitido pelo professor e aprendido pelos alunos através da repetição de exercícios encontrados em diferentes portadores,
principalmente os livros didáticos.
Por várias décadas, o ensino de artes,
no geral, se preocupava com o desenvolvimento

pessoal de cada criança, levando em conta o
respeito de suas necessidades e desejos, valorizando seus sentimentos e sua visão do mundo. A espontaneidade e o crescimento gradual
do educando faziam parte das expectativas do
professor que acreditavam que as atividades realizadas em sala mostravam a capacidade de
invenção, a autonomia e as descobertas expressas constantemente pelos seus alunos (GARCIA, 2012).
A criança tem sua própria visão e opinião sobre a produção musical e da atividade
artística, que partem de suas experiências e
vivências, que envolvem o seu relacionamento
com o mundo musical e o seu próprio fazer artístico, passando a construir significações sobre
como se faz arte de maneira significativa (GARCIA, 2012).
A música faz parte da disciplina curricular de Artes e possui o mesmo valor curricular
de qualquer outra disciplina, não podendo ser
vista como uma mera atividade utilizada para
passar o tempo da criança nas nossas escolas,
principalmente nas Escolas de Educação Infantil. Portanto, se faz necessário que os educadores se preparem e se capacitem para o trabalho
com o ensino de Música e o desenvolvimento
do aluno em relação ao seu conhecimento de
mundo (GARCIA, 2012).
A criança pode ser influenciada pela música desde cedo, através de diferentes portadores que lhe são oferecidos em casa ou qualquer
ambiente social, chegando no ambiente escolar
com um excelente repertório musical, podendo
alcançar novos conhecimentos, adquiridos através de novas experiências (GARCIA, 2012).
Ela revela o ser humano enquanto pessoa individual, seu cognitivo e sua emoção, tornando-o capaz de transmitir o que cada um sente, pensa e interage com o outro em sociedade.
Bréscia diz que: “Ao trabalhar com diferentes
sons, a criança aguça sua audição, ao acompanhar gestos ou dançar ela está trabalhando
a coordenação motora e a atenção, ao cantar
ou imitar sons ela está estabelecendo relações
com o ambiente em que vive” (BRÉSCIA, 2003,
p. 46).
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A vivência com a música desenvolve diversos tipos de expressões e a sua apreciação,
facilitando o processo de socialização. Além disso, favorece inclusive a respiração e desenvolve
a sua linguagem verbal. Segundo Ferreira:
A linguagem musical deve estar presente no contexto
educativo, envolvendo atividades e situações desafiadoras e significativas que favoreçam a exploração, a
descoberta e a apropriação de conhecimento. A ludicidade evidenciada nas atividades de sala de aula ou até
de Educação Física possibilita que o professor oportunize a criança um programa de atividades motoras
(FERREIRA, 2007, p.142).

É importante destacar que a música
deve estar presente na escola com o objetivo
de favorecer a formação integral das crianças
de hoje, refletindo sobre o seu gosto musical
e firmando o seu papel social junto à comunidade a qual pertencem. O ensino de música
na Educação Infantil deve objetivar a formação
saudável da criança dessa fase e, através de
seus ensinamentos, permitir a essa criança a
possibilidade de se tornar um cidadão participativo e responsável com a comunidade à qual
pertence.

AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As músicas fazem parte da rotina dos
alunos, mas muitas vezes não são utilizadas
como algo importante para a formação dos indivíduos, pois servem para acalmar os alunos
nas refeições, na hora de fazer filas e assim por
diante (RCNEI,1998).
Acreditamos que muito mais que isso,
muito mais que uma atividade extra e sem propósito, ela deve ser fornecida aos alunos como
possibilidade de impulsionar o desenvolvimento cultural, a sensibilidade, os trabalhos em
grupo, a disciplina, a concentração, a desenvoltura e a criatividade. Em muitos casos somos nós, professores, que podemos fornecer
as máximas elaborações humanas aos nossos
alunos (RCNEI,1998).

Uma das funções básicas da escola
é a de preparar os seus alunos para o futuro, para que estes possam tornar-se adultos
responsáveis com o seu papel na sociedade.
E a música nesse contexto escolar vai contribuir para tornar esse ambiente mais propício
à aprendizagem, afinal, conforme o RCNEI: “A
linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da
autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social” (RCNEI,1998,
p.49).
A criança tem inicialmente seu comportamento apreendido conforme suas vivências
familiares e depois as escolares. A Educação
Infantil possui uma grande responsabilidade
em relação à formação do educando, visto que
esse é o primeiro contato dele com um novo
grupo fora do seu meio familiar, e essa adaptação exige um preparo para que se desenvolvam sua capacidade de integrar-se com o
outro. Portanto, a Educação Infantil destaca-se
como um período importante no qual a criança
constrói a base necessária para a construção
de sua afetividade, socialização e inteligência
múltipla, proporcionando o seu desenvolvimento integral. Piaget:
Educar é adaptar a criança a um ambiente social adulto,
em outras palavras é mudar a constituição psicobiológica do indivíduo em termos de totalidade das realidades
coletivas às quais, as comunidades conscientemente,
atribui um certo valor. Há, portanto dois termos na relação constituída pela educação: por um lado o indivíduo
em crescimento; por outro os valores sociais, intelectuais e morais nos quais o educador está encarregado de
iniciar o indivíduo (PIAGET, 1975, p.42).

O papel da música é, portanto, contribuir com o desenvolvimento da criança, seja
na área intelectual, social, motora e afetiva, e
na melhoria do seu desenvolvimento cognitivo,
trabalhando também através do aprendizado
de um instrumento, ou da apreciação de uma
canção, e assim fortalecendo a aprendizagem,
principalmente no campo do raciocínio lógico-espacial, da memória, do desenvolvimento dos
sentidos, entre outros. A partir de atividades
que utilizam a música as crianças conseguem
vivenciar de forma ativa o desenvolvimento do
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seu intelecto. Para Schilaro: “As atividades do
ensino de música devem oferecer à criança vivência de fatos musicais, a fim de garantir que
ela possa utilizar realmente linguagem musical” (SCHILARO, 1990, p.16).
Trabalhar com os sons, por exemplo,
vai propiciar que a criança aguce sua audição
e também sua atenção. As atividades envolvendo música oferece à criança a possibilidade de
mover-se livremente e assim conhecer melhor
seu próprio corpo. De acordo com o RCNEI:
A realização musical implica tanto gesto como movimento porque o som é também gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimentos os diferentes
sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio,
torção, estiramento etc. e os movimentos de locomoção, como andar, saltar, correr, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes gestos sonoros
(RCNEI, 1998, p.61, vol. 3).

Um campo muito importante no processo de desenvolvimento da criança é o que lida
com a afetividade. Muitas vezes a escola não
trabalha essa forma de desenvolvimento com os
seus alunos, e é justamente nessa área que os
benefícios da linguagem musical se mostram de
maneira ainda mais nítida. Podendo ser percebida especialmente, por quem trabalha diretamente
com crianças. As canções de ninar, por exemplo,
bastante utilizadas com os bebês, possibilita que
através desse contato com a música eles permaneçam mais calmos, pacientes e tranquilos.Conforme Schilaro: “A música é uma linguagem expressiva e as canções são veículos de emoções,
e sentimentos, e podem fazer com que a criança
reconheça nelas seu próprio sentir” (SCHILARO,
1990, p.19).
A linguagem musical se constitui como
uma área de conhecimento muito importante e necessária de ser trabalhada na Educação Infantil.
Pois além da já citada contribuição no desenvolvimento afetivo das crianças, também no desenvolvimento social se faz presente (SCHILARO, 1990).
Ensinar música na educação infantil tem
relação com a percepção e a sensibilidade do
professor em compreender como estas podem
ajudar em sua prática pedagógica. Os jogos sonoros podem ser de grande utilidade para o pro-

cesso de desenvolvimento cognitivo e motor das
crianças dessa faixa etária. Na educação infantil,
as possibilidades existentes de se trabalhar a música e usufruir dos avanços que ela pode oferecer
pedagogicamente a um aluno, são imensuráveis.
Um trabalho criativo e competente favorece o desenvolvimento criativo da criança, sua capacidade
de se relacionar socialmente, melhora sua expressão corporal e serve completamente de estímulo
para o aluno da educação infantil desenvolver-se
de maneira integral (SCHILARO, 1990).

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
sendo necessário haver uma aplicação prática
ou para obtenção de lucro (FRASCATI).
A pesquisa tem um objetivo descritivo
e exploratório, pois visa descrever a importância do ensino de música na educação infantil.
A abordagem é quantitativa e qualitativa, e o
método a ser utilizado é o bibliográfico (SILVA
& MENEZES, 2000, p.21).
Esta pesquisa que como aportes os
trabalhos de Schilaro (1990); Brito (2003); Piaget (1975); Mendes e Cunha (2004), Garcia
(2012), Bréscia (2003) e Ferreira (2007) que
abordam o tema em questão discutido neste
artigo. A metodologia bibliográfica de forma
mais abrangente se deu por meio da consulta
a artigos científicos, teses e entendimento de
pesquisadores de modo mais técnico-científico, a partir de estudo prévio sobre o assunto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte possui um conceito que pode variar de acordo com a época, o autor, o lugar em
que se desenvolve, pois ela faz parte da cultura e, como tal, é dinâmica e diversificada. Esta esteve sempre presente na história do ser humano desde a Antiguidade até os tempos modernos
e pós-modernos, servindo a finalidades diversas e se moldando ao longo dos tempos.
O ensino de artes na educação infantil tem um papel essencial frente a formação cultural
de cada criança, que é estimulada quanto à sua expressão, reflexão e sensibilidade artística.
O professor especialista, nessa nova perspectiva educacional em relação ao ensino de artes,
passou a ter autonomia para promover a formação cultural através das linguagens e expressões
artísticas.
O ensino de artes contribui com o desenvolvimento da criatividade, criticidade, integração social, o raciocínio, a linguagem, a fantasia, dentre outras. E dessa forma, nota-se o quanto
é importante e até mesmo necessária nos currículos da educação básica.
Ao falar em música pode-se perceber que esta se caracteriza como uma linguagem universal, com enorme potencial formador, pois com seu caráter interdisciplinar possibilita trabalhar
com diversas áreas do desenvolvimento humano. Por tal importância, sua inclusão nos currículos de educação básica como disciplina obrigatória se faz imprescindível, a fim de legitimar que
essa prática se faça presente nas escolas do Brasil.
A música aliada ao ensino é entendida por muitos autores pesquisados como importante
ferramenta pedagógica. Dessa maneira, é importante que os professores despertem a conscientização para as várias possibilidades de se trabalhar a música na educação infantil.
Através da brincadeira, o ensino de música pode conduzir a criança até o reconhecimento e a percepção da beleza da natureza, aumentando sua autoestima, e reconhecendo e fazendo
reconhecer o valor que tem. O trabalho do professor deve valorizar os sentimentos, as emoções
e os pensamentos do educando, deixando o indivíduo expressar seus conhecimentos por meio
da música de maneira natural e livre.
Através do ensino de música na educação infantil pode-se alcançar a integração da sensibilidade, da intuição, da emoção e da comunicação com o mundo social, buscando com isso
a solidariedade, o diálogo, o respeito mútuo e os cuidados com a natureza, objetivos que fazem
parte da proposta pedagógica da educação infantil.
Desenvolver a curiosidade, o respeito e o interesse pelo processo de produção, criação musical, tanto individualmente como coletivamente, permite que a criança participe ativamente da construção
de um mundo melhor e com maior respeito, igualdade e empatia.
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CONCEITO DE PSICOPEDAGOGIA, E A
IMPORTÂNCIA DO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM

RESUMO: A trajetória desta pesquisa foi aprimorar meu conhecimento em relação à área da
psicopedagogia atualmente, além da importância que a mesma possui em relação ao processo
ensino aprendizagem das crianças. A pesquisa é bibliográfica, onde busquei possibilidades de
reflexões e discussões em diferentes contextos ao longo do texto. O objetivo do trabalho é
de compreender as representações sociais que são elaboradas e expressadas de profissionais
na área da psicopedagogia. O psicopedagogo possui um papel para atuar e prevenir o que
está acontecendo com o processo de aprendizagem do aluno, por este motivo, ao detectar o
problema é preciso que o especialista esteja preparado para tais prevenções, onde o diagnóstico que se prescreve a criança ao tratamento de seus problemas. No decorrer do trabalho, os
resultados apresentados foram satisfatórios, pois além da importância em buscar discussões
o enriquecimento e o conhecimento aprimorado de uma forma diferenciada, filtrando de cada
reflexão as conclusões da definição englobando algumas áreas. Entretanto, a psicopedagogia
é ciência que estuda a pessoa e o meio onde vive, pois acaba envolvendo várias etapas de
aprendizagens de uma pessoa.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Aprendizagem; Escola; Crianças.
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INTRODUÇÃO

A

o fazer uma análise rigorosa, o objetivo desta pesquisa foi aprimorar meu conhecimento em relação à área da psicopedagogia nos dias atuais e a importância
que a mesma possui em relação ao processo ensino aprendizagem das crianças.
Foi feita uma pesquisa bibliográfica, para buscar possibilidades de reflexões e discussões em
diferentes contextos.
Este estudo tem por objetivo compreender as representações sociais elaboradas e expressadas de profissionais na área da psicopedagogia. O psicopedagogo possui um papel para
atuar e prevenir o que está acontecendo com o processo de aprendizagem do aluno, é preciso
que o especialista esteja preparado para esta prevenção, pois é do diagnóstico que se dá o
tratamento aos seus problemas.
No entanto, no Brasil apesar de décadas de existência, ainda não tão bem delimitada
permanecem discussões e embates com os profissionais, onde o meio de atuação sobre locais,
modalidades e recursos de atuações ainda estão se encontrando. Por sua vez, e apesar das
difusas demarcações existentes na área da psicopedagogia, existe concordância que a psicopedagogia é a área que lida com questões referentes ao processo de aprendizagem e determinados bloqueios nos indivíduos, ou seja, esses embates assimilam a necessidade de precisão e
uma clareza sobre a especificidade da psicopedagogia, sendo assim, tornando-se indispensável
determinar um referencial dessa área.
As dificuldades de aprendizagem são muito discutidas nos ambientes escolares e sobre
este tema permeia verdades e inverdades, certezas e incertezas. Cada ser humano aprende à
sua maneira, de acordo com sua cultura e experiências, levam para sala de aula as bagagens
que adquirem em seu cotidiano. Se estas são diversificadas e ricas em cultura, ou seja, levam
consigo vivência do ambiente onde vivem, beneficiam a aprendizagem escolar, corroborando
neste processo.
Contudo, a psicopedagogia é ciência que estuda a pessoa e o meio onde vive, ou seja,
envolve várias etapas de aprendizagens de uma pessoa. Os problemas de aprendizagem podem
estar relacionados a inúmeros fatores, dentre eles, emocionais, sociais, culturais, etc. E, muitas
vezes, além do trabalho realizado pelo professor na sala de aula, é preciso a intervenção de
outros profissionais.
A definição da psicopedagogia se constitui em um conjunto de práticas institucionalizadas de intervenção no campo da aprendizagem, seja no âmbito da prevenção, no diagnóstico
e no tratamento das dificuldades de aprendizagem, os domínios específicos são: o sujeito do
conhecimento; agente de transmissão e as dimensões constitutivas dos mesmos; logo o sujeito-objeto da Psicopedagogia é o ser humano contextualizado em situação de aprendizagem.
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CONCEITO E DEFINIÇÃO DE
PSICOPEDAGOGIA E A IMPORTÂNCIA
DO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM

ação preventiva onde se buscava saídas para
as impropriedades do ensino naquela época,
buscando um contexto adequado, adaptado a
realidade.

De acordo com, Visca (1987), foi o
criador da Epistemologia Convergente, uma
linha teórica que propõe um trabalho com a
aprendizagem utilizando-se da integração de
três linhas da Psicologia, teoria psicogenética
de Piaget, escola psicanalítica Freud e a EscoÉ possível afirmar que no século XX na la de Psicologia Social de Enrique Pichon.
Europa nasce a Psicopedagogia, por volta de
Ainda Visca (1987) propõe o trabalho
1920, pois Andrade (2004), ligado ao pensamento psicanalítico de Lacan, institui o primei- com a aprendizagem, em que o principal obro centro da Psicopedagogia, onde nomeou de jeto de estudo é nível de inteligência, com as
Psicopedagogia Clínica, ou seja, quando foi teorizações da psicanálise sobre as manifestainiciada, a psicopedagogia tinha o objetivo de ções emocional que representam seu interesauxiliar as crianças e adolescentes que apre- se. A psicopedagogia faz uso de várias áreas,
sentavam dificuldades de comportamento, na é o ramo da psicologia que tem em atenção os
época saindo do padrão, familiar e escolar de fenômenos de foro psicológico para chegar a
uma formulação mais adequada dos métodos
comportamento.
didáticos e pedagógicos, englobando a psicaO Brasil já tinha contado com uma ini- nálise, antropologia, pedagogia e a psicologia,
ciativa de trabalho psicopedagógico de cunho também acompanha os fundamentos do sujeimais preventivo, especialmente voltada para a to e do objeto de conhecimento.

Este artigo é resultado de uma pesquisa sobre a psicologia e o contexto de um
psicopedagogo em um ambiente escolar, interessado no processo ensino aprendizagem da
criança.

relação professor aluno antigamente. Segundo MASINI (1993), em 1958, com a criação
do Serviço de Orientação Psicopedagógico
(SOPP) da Escola Guatemala, na Guanabara
(escola experimental do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/MEC), participando um profissional
da Pedagogia e outro da Psicologia. Pois, a
Psicopedagogia surge no Brasil a partir da década de 60, onde muitos autores brasileiros escreviam suas obras, pois o que estava voltado
naquela época eram as crianças que possuíam
problemas de aprendizagem.
Em meados de 1970, surge definitivamente no Brasil a psicopedagogia, onde se
remete primeiramente na Argentina, entretanto
é nessa época, no estado do Rio de Janeiro
por volta de 1980 que aparece por conta da
criação da Escola Guatemala. Através da criação da escola Guatemala, desta forma, inicia-se juntamente com o professor um trabalho de

Portanto, a psicopedagogia, é a ciência
que permite estudar a pessoa e o seu meio
envolvendo várias etapas de aprendizagem, ou
seja, a psicopedagogia estuda os processos e
as dificuldades de aprendizagem, de crianças,
adolescentes e até mesmo os adultos.
Desta forma, é através dos seus métodos, que a psicopedagogia, estuda o problema
presente ao detectar as potencialidades cognitivas, afetivas e sociais para um melhor desenvolvimento nas atividades que desempenha
a pessoa. Surge a psicopedagogia, onde se
desenvolve como disciplina científica a partir
de meados do século XX, com um enfoque interdisciplinar e combinando conhecimentos da
educação e da saúde mental.
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Portanto, um profissional da psicopedagogia precisa dominar as bases epistemológicas do saber psicopedagógico, com as suas
noções básicas e os eixos conceituais, ou seja,
além de todas as noções, o profissional deve
conhecer as ciências auxiliares que contextualizam o seu desempenho profissional e todas as
aplicações que estas abrangem relacionadas
ao pensamento e ao desenvolvimento na sua
condição de ser humano.

O PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM E O PAPEL DO
PSICOPEDAGOGO
O papel do profissional em Psicopedagogia é estudar o processo de aprendizagem
e suas dificuldades, onde possua um caráter
preventivo e terapêutico, do aluno, é importante que o psicopedagogo preventivamente atue
não somente no âmbito escolar, mas ir além,
alcançar a família e a comunidade escolar,
possuindo informações que esclareçam sobre
as diferentes etapas do desenvolvimento, buscando compreensão e entendimento de suas
características, para que possa evitar cobranças de atitudes ou pensamentos que não são
próprios.

Segundo, Fernández (2001), a Psicopedagogia tinha duas unidades de análise o
individual e o de grupo, usavam essas análises para desencadear a industrialização, pois
foram elaborados conceitos, diagnósticos, assistências e prevenções, além disso, elaborou
um esquema evolutivo da aprendizagem, o
processo diagnóstico, a matriz do pensamenO Psicopedagogo deve identificar anato, o quadro monográfico das dificuldades de lisar, planejar, intervir através das etapas de
aprendizagem e critérios de seleção de grupos diagnósticos e tratamento. Em conformidade
de tratamento psicopedagógico.
com o Código de Ética da Psicopedagogia
da Associação Brasileira de Psicopedagogia,
A definição da psicopedagogia se reformulado pelo Conselho da ABPp, gestão
constitui em um conjunto de práticas institucio- 2011/2013, que foi aprovado em 5/11/2011
nalizadas de intervenção no campo da aprendi- em uma Assembleia, o psicopedagogo possui
zagem, seja no âmbito da prevenção, no diag- o papel de trabalhar no âmbito educacional e
nóstico e no tratamento das dificuldades de também no âmbito da saúde, com relação ao
aprendizagem, os domínios específicos são: processo de aprendizagem e suas dificuldades,
o sujeito do conhecimento; agente de trans- ou seja, é de natureza inter e transdisciplinar almissão e as dimensões constitutivas dos mes- guns fundamentos teóricos em diferentes refemos; logo o sujeito-objeto da Psicopedagogia renciais, que nos auxiliam com o papel do psié o ser humano contextualizado em situação copedagogo, como alguns exemplos, ele pode
de aprendizagem, (BOSSA 2015). De acordo promover a aprendizagem, para a contribuição
com o Código de Ética dos Psicopedagogos; de processos de inclusão na unidade escolar
“a Psicopedagogia é um campo de atuação e também social; o psicopedagogo também
em Saúde e Educação que lida com o proces- pode identificar, compreender e propor ações
so de aprendizagem humana; seus padrões penitentes às dificuldades de aprendizagem; é
normais e patológicos, considerando a influên- função dele também, realizar pesquisas cientícia do meio, família, escola e sociedade, no ficas no campo da psicopedagogia, e por fim,
seu desenvolvimento, utilizando procedimentos é papel do psicopedagogo, também ,mediar
próprios da psicopedagogia”
conflitos relacionados aos processos de aprendizagem.
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O objetivo do psicopedagogo na questão da aprendizagem é bastante complexo,
se compete buscar outras áreas de conhecimento que juntas possam interagir com outras
áreas, apresentando sempre parceria, compreensão e conhecendo os espaços onde ocorre
a aprendizagem. Em se tratando de conhecimento, uma das características principais do
profissional é o de prevenir, ajudar, orientar e
principalmente ter um diagnóstico preciso e
correto dos problemas relacionados à aprendizagem do aluno, ou seja, o psicopedagogo
cada vez mais vem adquirindo um papel importante, pois o intuito de conhecer o histórico de
vida do aluno é primordial para uma entrevista,
onde são utilizados instrumentos de avaliação,
um processo investigativo.

AS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO
DO PSICOPEDAGOGO
As principais áreas de conhecimento e
atuação de um profissional da área da psicopedagogia que é o psicopedagogo são as áreas
clínica, institucional, hospitalar e empresarial,
cada área com sua peculiaridade e especificidade. Na área clínica, por exemplo, o psicopedagogo trabalha individualmente em seu
consultório, onde o mesmo primeiramente vai
conversar entrevistar a família, e depois apenas
a criança, nesse momento ele vai avaliar com
suas técnicas o perfil familiar e o perfil da criança, efetua suas anotações em relação ao caso
de cada família, e em outro momento aplica-se
anamnese, instrumento adequado e utilizado
com o objetivo de relembrar todos os fatos que
se relacionam à dificuldade da criança.
O psicopedagogo na área institucional
atua nas escolas, onde o mesmo trabalha com
a comunidade, procura ter uma parceria, com
professores, gestão, enfim, todas as pessoas
envolvidas no processo de aprendizagem do
aluno, dando início ao seu trabalho, adotando
uma postura de assessoramento, observando,
conhecendo e acompanhando todas as práticas escolares, ou seja, acompanha e supervisiona os trabalhos desenvolvidos pela escola.

Para Weiss (1997), todo diagnóstico é
um processo de investigação, uma pesquisa
do que não vai bem com o sujeito em relação a uma conduta esperada. Já na área hospitalar, o papel do psicopedagogo se refere à
educação especial, de crianças em situações e
condições especiais, tanto no fator patológico
como por fator por acidente. Neste caso, o psicopedagogo, utiliza atividades lúdicas, possibilitando uma vivência menos traumática, para a
criança e sua família.
E nas empresas, o psicopedagogo
exerce uma função, onde o mesmo trabalha
em parceria, para ajudar nos conflitos, desenvolver ações que buscam a motivação entre os
funcionários, realizando treinamentos motivacionais, avaliando e trazendo o equilíbrio emocional aos funcionários e consecutivamente trazendo um melhor rendimento para a empresa:
o nosso papel é oferecer uma superfície para que a
pessoa atendida, desde o primeiro momento do diagnóstico, possa ir encontrando-se, para além do sintoma
que o traz à consulta e para além do alcance de nosso
próprio olhar. Oferecer um tempo para que aquele que
atendemos descubra algo novo sobre si mesmo (FERNÁNDEZ, 2012, p. 24).

Antes de tudo, o profissional precisa
conhecer o processo de construção da língua escrita e dos números, para efetuar um
trabalho com um diagnóstico preciso, após a
compreensão desses conhecimentos, o ideal é
aprofundar nos tipos e transtornos de aprendizagem, o campo de atuação, ou seja, na área
clínica, educacional, hospitalar e empresarial.
Também é importante que o psicopedagogo conheça o (DSM/V) – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,
desta forma seu reconhecimento valerá mais
a pena, seu conhecimento, experiência e a
sensibilidade de perceber a relação do ensino
aprendizagem, pois é importante não se esquecer da definição pela intervenção além de
proporcionar o acompanhamento e os devidos
encaminhamentos.
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Segundo afirma Bossa (2007), quando
sugere que a psicopedagogia deve ter como
base fundamentada em seu compromisso a
visão de que deve contribuir da melhor maneira possível com o processo de aprendizagem
além de buscar formas de definir uma maneira
específica de atuação, e como resultado espera-se ainda que seja possível identificar fatores
que sejam capazes de facilitar esse processo.

AS INTERVENÇÕES DO
PSICOPEDAGOGO NO ÂMBITO
ESCOLAR
A escola possui funções sociais, que
leva a ser um espaço onde as atividades acabam não correspondendo à grande e numerosa
demanda da sociedade, portanto, a transmissão
cultural se faz pela simples convivência entre as
gerações presentes, pois a transmissão cultural
se torna possível, através de instituições organizadas denominadas escolas.

De acordo com a fala da autora Massadar, (1993), nas escolas atualmente, encontramos alguns regulamentos rígidos, exigentes
quanto à obediência de suas regras ou normas,
isto é, sendo muitas vezes inflexíveis em questões que poderiam ter a intenção de transmitir
o saber sem reflexão, nos dando a impressão
de que está organizada apenas para depositar
informações necessárias.
A escola acima de tudo precisa ensinar
o aluno a pensar, uma vez que é importante
considerar que a escola precisa valorizar os
saberes do aluno, isto é, o conhecimento que
o mesmo já traz em sua bagagem, onde seja
concedido ao aluno, suas reais potencialidades. Segundo Luckesi (1994), a escola tem valorizado apenas o conhecimento verbal e matemático, deixando de fora tantos conhecimentos
importantes para formação pessoal, intelectual
e moral do aprendiz.

Segundo Masini (1999), quando os conhecimentos prévios que devem ser transmitidos
não são diretamente de casa e seu volume suficientemente grande a ponto de levar o profissional há reservar um tempo necessário para se
aprender. Isto é, em um ambiente é preciso que o
professor tenha uma atenção somente para fatores concretos conhecidos por ele, à escola precisa ser transformada, ou seja, adaptado é preciso
ter interações com o ambiente social, a educação
é vista fundamentalmente como um processo de
vida pessoal, interpessoal e grupal, e o educador
como facilitador deste crescimento.

A Psicopedagogia, nas escolas, tem
uma função complexa, por isso provoca algumas distorções conceituais quanto às atividades desenvolvidas pelo psicopedagogo. Em
uma ação, por exemplo, interdisciplinar, dedica-se a áreas relacionadas ao planejamento
educacional e assessoramento pedagógico,
colabora com planos educacionais e lúdicos
no âmbito das organizações, atuando numa
modalidade cujo caráter é clínico institucional,
ou seja, realizado diagnóstico institucional e
propostas operacionais pertinentes (FREIRE,
1996).

Além disso, a escola tem que ter a pretensão de preparar o educando para a vida é incoerente ao desenvolver um trabalho no interior
de seus muros, distante da realidade social. Desta forma é necessário transformar essa situação,
levando o educando a um contato com a comunidade onde está inserido a fim de desenvolver
maior integração social, pois o trabalho pedagógico ajuda e orienta muitas vezes, ele deve ser
orientado de tal modo que os conhecimentos
transmitidos se transformem em ferramentas poderosas e importantes de ação na vida social do
aluno.

Certamente, grande parte da aprendizagem ocorre dentro da instituição escolar, nas
relações estabelecidas entre professor e o aluno, entre o currículo, programas e conteúdo, e
com o grupo social escolar enquanto um todo
é por isso que se propõe uma visão embasada
no modelo sistemático, onde as relações têm
grande relevância, pois pode ser classificado
também como da modalidade preventiva muito
ampla e complexa, mas pouco explorada, por
isso o trabalho do psicopedagogo na escola
muito há o que fazer.
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AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E
A EXCLUSÃO ESCOLAR, O PAPEL DO
PSICOPEDAGOGO

ser relacionada à desorganização ou “preguiça” do aluno, muitas vezes apontadas pelos
professores ao se depararem com crianças
que se encontram nesta situação (FELIPE;
BENVENUTTI, 2013).

A escola, parte da sociedade, fica à espera de que seus alunos aprendam de acordo
com o que é considerado normal, pois infelizmente consideramos normal aquele indivíduo
que segue os padrões e as normas designadas da sociedade à qual está inserido, quando
a criança foge a este padrão costuma-se dizer
que esta apresenta dificuldades de aprendizagem, que podem estar relacionadas a diversos
fatores. De acordo com Felipe e Benevenutti
(2013, p. 62):

Algumas vezes, a preguiça e a desorganização são consequência destes fatores e
não a causa, entende-se que o professor tem
um papel essencial na vida desta criança ou
adolescente, pois além de identificar um determinado problema em relação à aprendizagem do aluno, cabe a este pedir o auxílio da
família e, se for o caso, de outrem, a fim de
auxiliar o mesmo nesta situação. É preciso um
trabalho em conjunto, onde todos os envolvidos intenciona buscar melhores soluções para
o problema, visando sempre preservar a integridade e os direitos da criança aluno (FELIPE;
BENVENUTTI, 2013).

O termo dificuldades de aprendizagem está focado no
indivíduo que não responde ao desenvolvimento que se
poderia supor e esperar do seu potencial intelectual e,
por essa circunstância específica cognitiva da aprendizagem, ele tende a apresentar desempenhos abaixo do
esperado (BENEVENUTTI, 2013, p.62).

É comprovado que o histórico educacional revela uma trajetória excludente aos alunos que apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ocasionando reprovação
e evasão escolar:
A exclusão tende a piorar o quadro de dificuldades de
aprendizagem, visto que a criança que apresenta tal
quadro geralmente apresenta baixa autoestima e pouca
autonomia, características que aumentam quando estas
se sentem excluídas por sentirem-se diferentes dos demais (FELIPE; BENVENUTTI, 2013, p. 62).

Devido à dificuldade de aprendizagem
o fracasso escolar da criança ou do adolescente pode influenciar na construção de sua
identidade, causando o sentimento de incapacidade e baixa autoestima, pois a criança que
tem o sentimento de incapacidade tende a
perder o interesse pelo aprendizado, pois não
acredita em si e em sua capacidade (FELIPE;
BENVENUTTI, 2013, p. 62).
A escola, os responsáveis e os docentes precisam ter o apoio de todos os envolvidos
neste processo, pois alunos com dificuldades
de aprendizagem ou distúrbios, provenientes
de fatores emocionais ou orgânicos, não pode

Embora, nem sempre as dificuldades
que permeiam as salas de aula precisam ser
vistas de maneira negativa, pois o profissional
pode aproveitar os diferentes níveis de aprendizagem de seus alunos e propor, aos mesmos, situações que os desafiem e assim atingir
diferentes alunos em diversos momentos.Atualmente as salas, heterogêneas por natureza,
voltam-se a possuírem crianças em diferentes
níveis de aprendizagem, desafiando o trabalho
do professor, que necessita de diferentes estratégias para atingir pedagogicamente todos
os alunos, inclusive àqueles que apresentam
problemas de aprendizagem, pois cada criança tem uma maneira e um tempo de aprender
(FELIPE; BENVENUTTI, 2013).
Muitos são os fatores que impedem
que a criança aprenda de forma considerada
normal, como já foi citado aqui, neste sentido
cabe aos profissionais da educação, principalmente o professor, que é a figura mais próxima da criança dentro da instituição escolar, a
buscar compreender o que há por trás de tais
dificuldades. O professor precisa identificar um
problema não é preciso diagnosticar um problema de dificuldades, mas faz parte de seu
cotidiano, desconfiar que algo não esteja indo
bem com a aprendizagem de seu aluno e buscar maneiras de ajudá-lo, encaminhando este
aluno para um diagnóstico, pois este aluno vai
apresentar sinais de que algo não está bem
em relação à sua aprendizagem (FELIPE; BENVENUTTI, 2013).
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Nesse momento o professor precisa
intervir, direcionar a criança a um especialista
uma maneira de fazê-lo é buscar informações
e entender as principais características das dificuldades que hoje permeiam as instituições escolares, buscar o conhecimento e se atualizar
são meios de ajudar os alunos que apresentam tais dificuldades (FELIPE; BENVENUTTI,
2013).

A QUESTÃO FAMILIAR, EM UM
CONTEXTO DE APRENDIZAGEM

família tem o papel de acompanhar e auxiliar na
educação das crianças, conforme cita as diretrizes
legais educacionais. O Estatuto da Criança e do
Adolescente – BRASIL, 2001, p. 9, Art. 4º diz 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 (BRASIL, 2001, p.9).

Quando a família acompanha a vida escolar da criança ela tende a ser mais segura, ter
mais autonomia e dedicação, e os professores
têm verdadeiros aliados neste processo. Infelizmente, quando o quadro é inverso, e a criança não
encontra na família o apoio necessário, o trabalho docente fica mais difícil, principalmente no que
se refere à criança que apresenta dificuldades de
Contudo, é neste sentido que entendemos aprendizagem.
bem o papel central no processo de desenvolviPorém existe outro fato que pode impactar
mento da criança, refletindo de maneira positiva
ou negativa neste processo, pois não só a família, de maneira negativa na vida escolar da criança, é
mas também a escola forma a base da aprendi- quando a família cobra demais um bom desemzagem, pois em ambas as instituições, a criança penho da criança e esta tende a se angustiar na
vivencia sentimentos como emoção e afeto, impor- tentativa de ser o que os pais esperam dela. Contantes para sua formação, que a acompanham por forme, Cordié (1996, p. 24) a criança desde cedo
houve a demanda da família: que ela deve aprentoda a vida.
der ser bem-sucedida.
Segundo Cunha (2010), a questão familiar exerce um papel fundamental na vida escolar
da criança, pois é sabido que a família desempenha grande influência na aprendizagem da criança, pois é o seu primeiro núcleo social de referência, no qual ela tem as primeiras aprendizagens,
atreladas a noções éticas, morais e culturais.

E, no que diz respeito à vida escolar da
A autora diz que nesta demanda há uma
criança, as mesmas não devem estar dissociadas
e sim unidas e engajadas em proporcionar opor- pressão social que se exerce sobre todos e gera,
tunidades de aprendizado da mesma. Segundo muitas vezes, uma angústia surda que a criança
tem dificuldade em identificar.A criança sente-se
Cunha (2010, p. 96):
insegura e ansiosa e estas características podem
A alfabetização emocional inicia-se na família e, pos- refletir de forma negativa em sua aprendizagem,
teriormente, amplia se nas relações na escola. Nestes levando-a a apresentar diferentes problemas reespaços, o indivíduo começa a lidar com as emoções lacionados à aprendizagem, a precisa ser particique lhe acompanharão por toda sua vida: o amor, o pativa e deve auxiliar respeitando sua maneira e
desejo, as incertezas, as inseguranças, as ansiedades e tempo de aprendizagem, acompanhando sua vida
tantas outras que precisarão ser apercebidas e lapida- escolar e intervinda de forma positiva, se, e quandas durante a formação de sua personalidade (CUNHA,
do necessário.
2010, p. 96).

Compreende-se a relevância que a família, assim como a escola tem para a formação
da criança, pois é no seio familiar que a criança
acumula saberes que são levados à escola e que
servirão de referência em seu aprendizado, pois
estes saberes contribuem neste processo, pois a

É preciso lembrar que cada criança é única com suas habilidades e competências adquiridas pouco a pouco e cabe à família aceitar sua
particularidade e formar uma com a mesma e com
a escola, mostrando interesse pela vida escolar de
seu filho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho tem como objetivo principal conhecer e compreender a atuação do psicopedagogo nas dificuldades de aprendizagem e a partir do procedimento metodológico utilizado
e descrito neste trabalho é possível afirmar que o objetivo foi satisfatório, vários autores pesquisados para a realização deste trabalho apresentaram fortes evidências de que a atuação do
profissional o psicopedagogo é bastante positiva frente às dificuldades de aprendizagem, e o
diagnóstico preciso além da orientação prestada em diversos casos.
O trabalho do psicopedagogo são as dificuldades relacionadas ao ensino aprendizagem, mesmo esse processo sendo bastante complexo e minucioso, pois envolve o ser humano
e suas diferenças, ou seja, o psicopedagogo diante das dificuldades de aprendizagem é o de
ouvir, falar, propor, intervir, diagnosticar e encaminhar corretamente o sujeito para profissionais
quando se perceba a real necessidade.
Ao pesquisar diversos autores, conclui-se que o psicopedagogo pode atuar em diferentes áreas, cada uma com suas particularidades, especificidades, peculiaridades, porém em
todas as áreas o profissional deve estar extremamente atento e deve saber utilizar os vários instrumentos que são indispensáveis para que seu trabalho flua coerentemente, dentro do contexto
onde está inserido, para chegar a um diagnóstico preciso.
A escola acima de tudo precisa ensinar o aluno a pensar, uma vez que é importante considerar que a escola precisa valorizar os saberes do aluno, isto é, o conhecimento que o mesmo
já traz em sua bagagem, onde seja concedido ao aluno, suas reais potencialidades.
Portanto, é preciso ter muita dedicação, atenção, profissionalismo, é preciso ter o acolhimento necessário, é importante ter a percepção e a sensibilidade, pois é para transformar,
aprimorar, redescobrir o indivíduo.A psicopedagogia embora seja uma profissão relativamente
nova no Brasil, é uma profissão que é reconhecida não só institucionalmente, mas também profissionalmente pela importância que tem na ação interativa junto aos professores e alunos de
forma a completar o ciclo de aprendizagem.
Contudo, espera-se com este estudo conscientizar as autoridades da importância de se
ter um psicopedagogo na escola e que isso amplie o campo de trabalho, onde não só beneficiará o profissional, mas também o aluno, no processo de aprendizagem, englobando a família
e a escola, pois muitas crianças acabam sendo diagnosticadas erroneamente, por falta de um
profissional qualificado como o psicopedagogo que sabe como atuar precisamente em diversas
áreas.
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RELAÇÕES RACIAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA:
O NEGRO NAS MODALIDADES DE ENSINO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre as relações raciais presentes na história do país e como elas afetaram a educação dos negros. Em
diversas modalidades da educação, os dados nos mostram que os negros não tiveram as mesmas condições de acesso e permanência nas escolas. As políticas de ações afirmativas surgem
para reparar os danos deixados por políticas públicas excludentes.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem por objetivo, analisar como ao longo da história, as políticas públicas ou a falta delas, excluiu o alunado negro da educação.Na atualidade, se faz necessário entendermos como a história de nosso país preteriu uma

raça.

Esse ato se reverberou alcançando diversas esferas sociais. Para entendermos os motivos das lutas em favor da igualdade racial que tanto lutamos na contemporaneidade, é preciso
regressar e entender fatos que fizeram com que a população negra não obtivesse as mesmas
condições para usufruir de um dos mais importantes direitos que um cidadão possui: a educação.
Abordaremos a temática do negro na educação, o artigo perpassará por caminhos que
nos levam a compreender a exclusão de negros do sistema educacional em diversas modalidades (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a universidade).
A escravização foi o sistema mais brutal que a sociedade brasileira já produziu. Ela
segregou, assassinou e limitou uma raça de ter os mesmos recursos em detrimentos de outra.
Esse momento de barbárie na história do país também proibiu a presença de escravizados nas
diversas instituições escolares. Analisaremos também, como o período pós abolição, não propiciou ao negro condições dignas de acessar e permanecer nas escolas brasileiras.
Veremos que um pequeno número de crianças negras que contra todas as adversidades
adentravam o universo escolar, ainda padeciam com as formas discriminatórias e racistas que
as relações entre os muros da escola geravam.
Impossível não mencionar como a sociedade brasileira reforça a ideia de atrelar o negro a determinado status social e como as questões de fenotipagem se instauram nas escolas
e reforçam ainda mais práticas racistas. Esses comportamentos e discursos tornam a situação
ainda mais maléfica.
Vamos analisar os fatos que nos mostram os números baixos de matrículas de negros
em alguns períodos da história, perceberemos de acordo com os autores como esse fato ocorreu em diversas modalidades.
Em outro momento, apresentaremos alguns pontos referentes ao racismo na educação.
Posteriormente, em Políticas Públicas e Ações antirracistas no sistema educacional, apresentamos a Lei 10.639/03, os Parâmetros Curriculares Nacional, ações afirmativas e outros programas com propostas semelhantes.
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RACISMO E EXCLUSÃO DO NEGRO NA
EDUCAÇÃO

“O domínio das letras poderia facilitar rebeliões, insurgências e desobediências”
Neste mesmo trabalho, Souza (2009) revela
como as desigualdades sociais se manifestam
e mostram a diferença existente entre o percurso escolar da criança ou jovem negro em
relação ao branco.

Ao estudar a história do negro na sociedade brasileira, percebemos que no período
pós-abolição, os negros não tiveram relações
de igualdade social no Brasil. Eles não tiveram
acesso às mesmas condições de sobrevivênJá Rojo (2009) expõe, com a história
cia como os brancos da sociedade brasileira
de “Zé Moreno ”, as relações existentes na es(VALENTE, 1987).
cola e como elas contribuem para rejeitar o aluAs políticas de incentivo à imigração nado negro. Os dados de Paixão et al., (2011,
com o intuito de “branquear a população”, alia- p. 212) nos trazem também como há uma didas aos discursos que ajudavam a ocultar a cotomia entre o acesso de crianças negras e
desigualdade existente entre negros e brancos, o acesso de crianças brancas na primeira fase
contribuíram para perpetuar estruturas racistas da educação infantil: “de acordo com os indicana sociedade, identificáveis em diversos âm- dores da PNAD 2008, o percentual de crianças
bitos (SILVA, P., 2008). Além dos problemas brasileiras entre 0 e 3 anos que frequentavam
elencados acima, o negro sofreu diversas difi- a creche foi de 18,1% na população residente
culdades para ter acesso à educação. Garcia como um todo. Entre as crianças brancas, este
percentual foi de 20,7% e, entre as crianças
(2007, p. 34), por exemplo, nos revela que:
pretas e pardas, de 15,5%”. Nos dados refeA educação no sistema escravocrata com suas escolas rentes ao acesso entre crianças de 4 a 5 anos,
de “primeiras letras”, diferenciadas por gênero e disci- Paixão et al., (2011, p. 213) indicam que:
plinas, não permitia a presença de escravizados já que,
por lei (art. 6° da Constituição de 1824) era reservada
aos cidadãos brasileiros. Com isso, coibia o ingresso
dos escravizados que eram, em larga escala, africanos
de nascimento. Apenas negros libertos provenientes de
famílias de algum recurso ou “protegidos” por ex-senhores poderiam freqüentá-las (GARCIA, 2007, P. 34).

Assim como Garcia (2007), Souza
(2009, p. 28) também enfatiza o modo como a
escola rejeitava o alunado negro:
[...] conforme registrado em relatórios da Instrução Pública de São Paulo, havia receios de aceitar matrículas
de crianças negras na escola, dado o medo das famílias brancas que poderiam recusar-se a manter seus
filhos nas instituições, receosas da proximidade entre
os desiguais. Na sociedade e na escola, a presença do
corpo negro e os seus valores civilizatórios, suas culturas e crenças não aceitos ainda impelia um posicionamento tão temeroso quanto o fora antes da abolição da
escravatura, contexto em que havia a proibição aos negros para aprender a ler e escrever, pelo fato de haver
o perigo de “derramar a instrucção pela classe escrava”
(BARROS, 2005, p. 84 apud SOUZA, 2009, p. 28).

na comparação entre os anos de 1998 e 2008, verifica-se que ocorreu uma forte elevação, em 27 pontos
percentuais, do peso relativo das crianças brancas que
frequentam estabelecimentos de ensino. Entre as crianças pretas e pardas, o aumento foi de 24,7 pontos percentuais. Ou seja, mais uma vez ocorreu um aumento
das assimetrias de cor ou raça no indicador (PAIXÃO et
al., 2011, p. 213).

Para as crianças de 6 anos, a diferença entre o acesso a crianças negras e brancas continuam, pois, os autores Paixão et al.,
(2011) enfatizam como o número de crianças
brancas na escola continua maior, em relação
a crianças negras. Mas não são apenas esses
dados que mostram as relações raciais na educação, uma vez que, um estudo realizado pela
UNESCO revela como algumas escolas se referem ao aluno negro:

234

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Os alunos dizem que a professora prefere uma aluna
(branca) específica e pretere um aluno (negro): A Y.,
branca, é a mais queridinha de todos os professores,
da diretora de todo mundo. Só porque ela é da Argentina. E o B, negro, é o mais odiado. A justificativa
encontrada pelos próprios alunos para as professoras
não gostarem do aluno negro é: Porque ele é negro.
Nesse sentido, os colegas comparam os dois alunos:
A Y. apronta, ela (a professora) não fala nada, agora,
quando o B apronta, ela já vem xingando, chamando
ele de pretinho, essas coisas. Os alunos classificam o
comportamento da professora de “racismo” e enfatizam
o que para eles é o racismo: Se não é racismo o que é
racismo? Racismo é a pessoa que não gosta de pessoa
morena. Negra. Negro (ABRAMOVAY e CASTRO, 2006,
p. 258).

Esse é apenas um dos muitos exemplos que mostram a “seleção” por alunos brancos, mas, há também, dificuldades nas relações entre os alunos. Há exemplos de crianças
que rejeitam o negro, pais que percebem como
os negros são rejeitados, etc. (cf. ABRAMOVAY
e CASTRO, 2006).

Para a autora, o Brasil tem uma prática de classificação racial diferente de lugares
como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui,
para Souza (2009), a caracterização de raça
se baseia numa complexa combinação entre
fenótipo e status social, de modo que, o cidadão negro sofre mais preconceito se for pobre
do que o cidadão negro das classes sociais
mais favorecidas.
A perspectiva assumida por Rosemberg (1998, p. 74) busca “captar o impacto específico da raça nas oportunidades de acesso
à bens materiais e simbólicos”. Dentre os dados apresentados pela autora, constata-se que
a mortalidade infantil é maior entre os negros,
ao passo que a expectativa de vida é menor,
o que aponta que o racismo está presente durante todo o ciclo de vida do cidadão negro, de
maneira estrutural.
No que diz respeito especificamente à
educação, os dados apresentados por Rosemberg (1998) são, da mesma maneira, alarmantes. Através da análise de indicadores de pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo MEC até o
começo da década de 1990, apresenta-se a
diferença de acesso e aproveitamento escolar
entre brancos e negros, mas na própria instituição escolar, que não está imune a, dentro de
si mesma, perpetuar estruturas de exclusão do
alunado negro. Assim, os negros:

Nos últimos anos, temos assistido a diversas ações , tanto no âmbito governamental,
ou seja, políticas de estado, como no debate
no campo educacional, que questionam essas
estruturas, buscando formas de superação. De
fato, tais ações ajudam a diminuir, ainda que
timidamente, o foco existente entre o acesso
aos bens materiais e simbólicos que têm a população negra em relação à população que
não se declara negra (cf. GARCIA, 2007).
[...] enfrentam maiores dificuldades de acesso e per-

manência na escola, assim como enfrentam escolas
de pior qualidade, redundando em maior índice de reprovação e atraso escolar do que aquele observado
entre os brancos. Em linhas gerais, as pesquisas sobre
oportunidades educacionais têm encontrado trajetórias
escolares diversas para amarelos, brancos, pardos e
pretos, evidenciando desvantagens para estes últimos
no acesso à escola e no ritmo de sua progressão, caracterizado como mais lento e acidentado (ROSEMBERG, 1998, p. 79).

No entanto, diversos âmbitos da vida
social brasileira testemunham a persistência
de práticas e estruturas que consolidam o racismo e contribuem para que o cidadão negro
não tenha o mesmo acesso aos bens materiais
e simbólicos, se comparada com o branco. A
área da educação, por exemplo, testemunha
isso com muito rigor. Se tomarmos os dados
apresentados por Rosemberg (1998, p. 75),
Ou seja, os fatores elencados acima
perceberemos como o racismo se manifesta
estruturalmente no percurso escolar do aluna- têm um efeito direto no rendimento e aproveitamento escolar dos negros, no que diz respeito
do negro.
ao percentual de analfabetismo, número menor
de pessoas com escolaridade completa, bem
como à quantidade de negros que tem acesso
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à universidade. Todos esses dados apontam
para uma desigualdade que tem explicações
que vão além da desigualdade socioeconômica. Assim como Rosemberg (1998) relata,
as dificuldades que os negros enfrentam para
acesso e permanência na escola, Souza (2009,
p. 34-35) igualmente revela tais problemas, ao
comentar que:
[...] a falta de equidade mostra-se mais aguda para
as pessoas negras de ascendência africana em cujos
corpos os traços fenotípicos ainda são motivos de preconceito e discriminação, nem sempre explicitados verbalmente, mas relatados em diversas pesquisas educacionais. Segundo dados do Censo Escolar de 2007,
entre os jovens brancos de 15 a 17 anos, 70% haviam
concluído o ensino fundamental, enquanto que dentre
os negros, apenas 30%. No ensino médio, 62% de jovens brancos, de 15 a 17 anos, estavam na escola,
enquanto o percentual de negros, na mesma faixa etária era de 31%. Considerando-se o recorte etário aos
19 anos, 55% de brancos concluem o ensino médio
enquanto apenas 33% de negros conseguem concluir.
Além disso, da população branca acima de 25 anos,
12,6% detém diploma de curso de nível superior, enquanto dentre os negros a taxa é de 3,9%. Os dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, de
2008, evidenciam a falta de equidade (SOUZA, 2009,
p. 34-35).

Estudos como o de Garcia (2007) mostram que, o índice de analfabetismo é maior
entre os negros, mas ela aponta para o fato de
que, na primeira etapa (creches) e na segunda
etapa (pré-escola) da educação infantil, o número de crianças negras é menor em relação
ao número de crianças brancas.
A complexidade da questão racial torna-se ainda maior (ROSEMBERG, 1998), quando se pensam nos indicadores que abarcam
as taxas de escolarização. Nesse quesito, a
diferença entre brancos e negros, embora ainda aponte desvantagem desses últimos, é bem
menor, o que indica que a discriminação ocorre não somente fora, mas dentro da escola.
Isso se torna mais evidente quando se
leva em consideração que os alunos negros de
todas as faixas sociais apresentam maior dificuldades para acesso e permanência na educação que os brancos: ou seja, “de um modo

geral desvantagens, a escola que o alunado
negro frequenta nem sempre é a mesma frequentada pelo branco” (ROSEMBERG, 1998,
p. 81). Nas palavras da autora, as:
Características das escolas nas quais encontramos
proporcionalmente mais negros do que brancos, que
são escolas de pior qualidade, podem explicar os diferenciais raciais observados no aproveitamento escolar:
alunos de mesmo nível socioeconômico frequentando
escolas melhores apresentam melhores níveis de aproveitamento do que aqueles que frequentam escolas
“carentes”. Os negros, mais do que brancos, frequentam escolas carentes (ROSEMBERG, 1998, p. 81).

A instituição escola é, portanto, um lugar no qual o preconceito racial pode se fazer
presente. Além do apontado por Rosemberg,
as práticas escolares manifestam o racismo
na maneira como se trata o aluno negro e nas
oportunidades que propicia a este de seguir
para níveis mais altos da escolaridade. Como
aponta Itani (1998, p. 120):
[...] nossas escolas não possuem as mesmas quantidades de negros e brancos, muito embora a raça negra
faça parte da composição da população brasileira. Os
alunos descendentes dela não se fazem presentes na
mesma proporção nas salas de aula. Observa-se que
esses alunos não estão nos bancos universitários. Quase sempre eles não chegam nem ao ensino médio. Já
no primeiro ano do segundo grau é visível que existem
menos alunos negros do que brancos. Sem dizer das
classes de segundo grau das escolas privadas, onde
estão os que conseguem chegar ao ensino universitário
(ITANI, 1998, p. 120).

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES
ANTIRRACISTAS NO SISTEMA
EDUCACIONAL
Apesar dessas constatações, nos últimos anos, tanto em âmbito governamental como ações localmente situadas, existem
exemplos de mudanças em favor de acesso e
permanência do negro na educação. P o d e mos citar, a Lei de Diretrizes e Bases (doravante
LDB) que foi promulgada em 20 de dezembro
de 1996. A LDB, em seus noventa e dois artigos, cria diversos parâmetros para a educação
nacional. Outro exemplo é a Lei 10.639, promulgada em 9 de janeiro de 2003, que altera a
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Lei de Diretrizes e Bases, dando uma resposta
aos diversos anos de luta em defesa da escola
que abrange as diversas culturas. Apresentamos a Lei que diz:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.§1o O
conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
§ 3o (VETADO) Art. 79-A. (VETADO) Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como
‘Dia Nacional da Consciência Negra (BRASIL, 2003).

A partir de 2003, a educação ganha
um novo caráter, pois é definido por lei o ensino da cultura Afro Brasileira. A lei propõe algo
muito importante sobre a valorização da cultura negra, que é a contribuição do povo negro
na constituição da sociedade brasileira. Outro ponto importante na Legislação de 2003,
e que merece atenção, se refere ao fato de o
dia 20 de novembro ser incluso como o “Dia
da Consciência Negra”, uma vez que tal data
é celebrada nas escolas e alguns municípios
brasileiros como feriado.
Souza e Croso (2007) realizaram uma
pesquisa em escolas sobre as dificuldades e
possibilidades para a implementação da Lei
10.639/03, chegando a dados importantes em
relação à como a escola recebeu a lei e como
a desenvolveu didaticamente. O que mais chama a atenção nessa pesquisa realizada com
coordenadores pedagógicos é que, muitos deles dizem que consideram a lei fundamental,
sobretudo para entender a história do Brasil.
Um número reduzido, porém, não sabe o real
motivo da lei.
Na mesma pesquisa, as autoras revelam consideráveis elementos em relação ao
reconhecimento de materiais didáticos que
abordam as questões raciais. A maioria dos
entrevistados considera que, os livros trazem

em maior número e em seus conteúdos, temas
abordando relações raciais. Na versão dos estudantes, esse relato se iguala, pois os livros
são entre todos os que, segundo eles, mais
abordam temáticas voltadas para as relações
raciais. Essa afirmação é muito importante
para esse trabalho, pois podemos dizer que os
livros didáticos abordam a temática, porém nos
resta compreender como esse tema é abordado.
Souza e Croso (2007) fazem uma recomendação que consideramos de suma importância. Essa recomendação é destinada às
famílias para que, em conjunto com a escola,
possam diminuir o racismo e o preconceito
presente na sala de aula e em toda a escola:
As duas recomendações centrais feitas às famílias também dialogam com o projeto político e pedagógico da
escola e dizem respeito à relação escola- comunidade
ou dito de outra forma, à relação entre o universo intraescolar e o universo extra – escolar. Os atores entrevistados reconhecem que os padrões de preconceito
e de discriminação racial que se manifestam fora da
escola são produzidos em seu interior (SOUZA e CROSO, 2007, p. 70).

A pesquisa realizada por Souza e Croso (2007) divulga as impossibilidades de a Lei
10.639/03 adentrar a escola e trabalhar a diversidade racial em sala de aula. Neste sentido, as “Orientações e Ações para a Educação
das Relações étnico – raciais” sugerem que:
Faz-se necessário que tanto as educadoras, quanto
as crianças e seus familiares tenham acesso aos conhecimentos que explicam a existências das diferentes
características físicas das pessoas, os diferentes tons
da cor da pele, as diferentes texturas dos cabelos e
formato do nariz, buscando valorizar tais diversidades
(BRASIL, 2006, p. 45).

Não é apenas na Educação Infantil que relatos contra a implementação da Lei
10.639/03 existem. No ensino fundamental, os
problemas são dos mais variados. Em alguns
casos, a temática racial é esquecida ou é ensinada aos alunos de modo estereotipado ou
apenas datas comemorativas. “As Orientações
e ações para a educação das relações étnicas
– raciais” indicam para o Ensino Fundamental:
237

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

[...] percepção que os projetos anti-racistas e anti discriminatórios serão frutos de embates e diálogos. Compromisso relacionado à sensibilização de nossos (as)
educandos (as) quanto à questão da historicidade das
relações raciais no Brasil, da importância do estudo
sobre a África e da necessidade de reconhecer a Cultura Negra e suas diversas manifestações como um
patrimônio histórico, ambiental, econômico, político e
cultural, levando-os (as) a perceber que são cidadãos/
ãs ativos (as) e que sua postura política interfere na
sociedade. Busca da promoção e aprofundamento do
conhecimento dos/das estudantes do Ensino Fundamental a respeito das africanidades brasileiras em suas
múltiplas abordagens. Participar da implementação da
Lei n° 10.639/2003 (BRASIL, 2006, p. 68).

os pontos acima mencionados em valorização
da cultura afro brasileira e africana. Essas contribuições pretendem colocar de modo mais
efetivo as relações raciais dentro dos currículos
cotidianos escolares.

Uma importante publicação em relação
à temática racial presente na escola foi a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(doravante PCN) com sua primeira edição em
1998. Os PCNs possuem um caráter de orientar o trabalho dos docentes que atuam no ensino fundamental I e II. O documento organizado
pelo Ministério da Educação possui justificatiAs orientações são claras no que tange
vas, objetivos, conteúdos, critérios avaliativos
a melhora no ensino fundamental em relação
e orientações didáticas em seus dez volumes
às relações raciais. Elas pretendem contribuir
para diversas áreas.
para ampliar o tema na educação assim como
as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Dentre os dez volumes que os PCNs
Educação das Relações Étnico-Raciais e para
possuem para o ensino fundamental, o seu úlo Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
timo, denominado de “Pluralidade Cultural” se
Africana” (BRASIL, 2004, p. 20) que recomenassemelha com o tema abordado neste trabadam:
lho, uma vez que avança no sentido de buscar
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africa- a promoção de relações pautadas pelo respeina, evitando-se distorções, envolverá articulação entre to à diferença. Embora existam limitações ligapassado, presente e futuro no âmbito de experiências, das ao tabu em encarar a questão da diferença
construções e pensamentos produzidos em diferentes cultural como origem de desigualdades (SOUcircunstâncias e realidades do povo negro. É um meio
ZA, E., 2001, p. 56).
privilegiado para a educação das relações étnico-raciais e tem por objetivos o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros,
garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento
e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeia, asiáticas (BRASIL, 2004, p. 20).

O volume dos PCNs dedicado à “Pluralidade Cultural” possui vários elementos que
revelam como o negro foi tratado ao longo da
história, analisando como a questão racial e a
diversidade étnica racial manifesta-se na escoO documento Brasil (2004) revela que la:
a escola necessita abordar o ensino da históHistoricamente, registra-se dificuldade para se lidar com
ria e cultura afro-brasileira em diversos meios. a temática do preconceito e da discriminação racial/
Tais meios podem ser estabelecidos no currí- étnica. O país evitou o tema por muito tempo, sendo
culo escolar ou podem possuir uma dinâmica marcado por “mitos” que veicularam uma imagem de
diferenciada, como diálogos para conhecer a um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta “democracia racial”.
diversidade da cultura afro, o respeito a ela,
Na escola, muitas vezes, há manifestações de racismo,
etc. ( BRASIL, 2004).
discriminação social e étnica, por parte de professores,
Assim como as Orientações e ações
para a educação das relações étnico – raciais,
as diretrizes curriculares também contribuem
para que a educação brasileira possua uma
nova roupagem, uma vez que ambas elencam

de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira
involuntária ou inconsciente. Essas atitudes representam violação dos direitos dos alunos, professores e funcionários discriminados, trazendo consigo obstáculos
ao processo educacional, pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se veem expostas (BRASIL, 1998 p. 20).
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Nesta citação, os PCNs colocam, como
a discriminação racial presente na educação,
faz com que os alunos sofram por todos os
problemas advindos de práticas discriminatórias. Eles enfatizam também como a comunidade escolar pode eliminar o preconceito existente e combatê-lo na sociedade. Ao longo do
documento, são mencionados posicionamentos que a escola necessita ter para lidar com
as temáticas raciais:
[...] por isso, é errado, conceitual e eticamente, sustentar argumentos de ordem racial/étnica para justificar
desigualdades socioeconômicas, dominação, abuso,
exploração de certos grupos humanos. Historicamente, no Brasil, tentou-se justificar, por essa via, injustiças
cometidas contra povos indígenas, contra africanos e
seus descendentes, da barbárie da escravidão a formas
contemporâneas de discriminação e exclusão, desses
e outros grupos étnicos e culturais, em diferentes graus
e formas. A escola deve posicionar-se criticamente em
relação a esses fatos, mediante informações corretas,
cooperando no esforço histórico de superação do racismo e da discriminação (BRASIL, 1998, p. 35).

Os PCNs fazem muitos comentários
em favor de uma educação igualitária e ética.
No entanto, para uma mudança ética em âmbito escolar se faz necessário modificar um grande alicerce que é o currículo cotidiano escolar:
[...] uma proposta curricular voltada para a cidadania
deve preocupar-se necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases concretas
em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que
norteia e exige de todos, e da escola e educadores
em particular, propostas e iniciativas que visem à superação do preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é a de
promover os princípios éticos de liberdade, dignidade,
respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o
princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações
decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social (BRASIL, 1998, p. 29).

Em relação aos seus objetivos, os
PCNs revelam que o aluno no ensino fundamental, necessita compreender o que é ser cidadão com todas as atribuições que competem
e, com isso, respeitar as diferenças e rejeitar as
injustiças. Além dos conteúdos e concepções

apontados, enfatizam que a equipe pedagógica necessita de práticas efetivas para combater o racismo: “[...] que a equipe pedagógica
discuta permanentemente suas relações e analise suas práticas na busca de superar preconceitos e discriminações, pois as atitudes dos
adultos são o veículo mais importante para a
aprendizagem da convivência (BRASIL 1998,
p. 65)”.
O décimo volume dos PCN - “Pluralidade Cultural” - ao reconhecer que os negros
tiveram desvantagens em relação aos brancos
em diversos âmbitos incluindo o âmbito educacional, conseguiu incluir, em seus documentos,
práticas que favoreçam o combate ao preconceito racial presente nas escolas.
Outro fator de relevância para a discussão educacional, sobre a questão racial
está na aprovação da Lei 10.639/03, fruto da
luta do movimento negro, mas que precisa ser
efetivamente acompanhada para que sua implementação ajude a transformar a maneira
eurocêntrica como se abordam questões de
história, geografia, literatura e cultura na escola, de modo que a cultura e histórias africana
e afro-brasileira sejam mais do que apêndices
obrigatórios nos livros didáticos.
Aliás, uma mudança real no tratamento da questão racial e a prática cotidiana de
ações de combate à desigualdade e ao preconceito, passam necessariamente, pela formação docente e pela produção de materiais
didáticos desprovidos de elementos racistas e
preconceituosos e que promovam criticamente
a discussão sobre o racismo e outras questões. Nesse sentido, Silva (2001, p. 66) afirma
que:
Sabe-se que um profissional capacitado estará apto a
reverter de maneira positiva um material didático eventualmente ruim, bem como a ampliar de modo criativo
as pistas que os PCN apresentam. Entretanto para que
esse trabalho seja mais efetivo é necessário o apoio
de recursos didático-pedagógicos alternativos, ou seja,
que alterem o status quo e apresentem novas possibilidades (SILVA, 2001, p. 66).
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Há, portanto, uma relação intrínseca
entre a formação do professor para a educação da diversidade cultural e combate ao
preconceito racial e a existência de materiais,
recursos que possibilitem pôr em prática uma
determinada perspectiva pedagógica. Como
primeira alternativa (ROCHA, 2005), aparece a
necessidade de se repensar cursos de licenciatura de modo a incluir o debate da questão
racial e, assim, discutir a questão em sala de
aula. Por outro lado, medidas como as do Ministério da Educação, que estabelecem critérios para a aprovação de livros didáticos via o
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD,
podem colaborar com tal discussão.
A escola, como espaço de convivência
e formação para a cidadania, é o lugar por excelência para se desenvolver globalmente uma
prática de combate ao racismo ainda presente
no ambiente escolar. Santos (2001, p. 105), ao
desenvolver esta questão, declara que: “[...]de
acordo com os PCN, a escola é um espaço
para a promoção da igualdade e eliminação
de toda forma de discriminação e racismo, por
possibilitar em seu espaço físico a convivência de pessoas com diferentes origens étnicas,
culturais e religiosas”.
Ou seja, a escola tem como função a
promoção de uma educação para diversidade
cultural. No entanto, Santos (2001) assevera
que o tratamento da questão do racismo não
deve ser feito para “ajudar a criança negra a
ser forte para suportar o racismo”, mas sim
para trabalhar a questão como um assunto
de todos, que precisa de um esforço conjunto
para sua superação: “é apenas um problema
da criança negra, mas uma oportunidade de
crianças negras e não-negras se conhecerem,
discutirem e instaurar novas formas de relação,
que tenham impacto em suas vidas e na sociedade como um todo” (SANTOS, 2001, p. 106).
Com base no exposto, entendemos ser
de extrema relevância discutir a presença do
racismo e da discriminação no âmbito escolar,
seja por comportamentos, práticas de lingua-

gem, análise de materiais didáticos, etc. Os esforços em torno do desmascaramento do preconceito, além disso, precisam ser articulados,
de modo que se possa alcançar um resultado
eficaz no combate ao preconceito e a discriminação presente estruturalmente na educação.
Se a sociedade avançou no sentido de considerar o preconceito e o racismo como crimes a
serem combatidos, da mesma forma, cabe aos
envolvidos na questão educacional, não poupar esforços para que se construa de fato uma
educação que veicule valores de respeito às
diferenças e combate às desigualdades.
Além de ações governamentais como
a Lei 10.639/03 e os PCNs, as ações afirmativas são outro fator de grande relevância para o
negro na educação. As ações se iniciaram com
o intuito de compensar as vítimas de racismo
ao longo da história, pois conforme Munanga
(2003, p. 117):
[...] as chamadas políticas de ação afirmativa são muito
recentes na história da ideologia anti-racista. Nos países
onde já foram implantadas (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia
e Malásia, entre outros), elas visam oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua
situação de vítimas do racismo e de outras formas de
discriminação. Daí as terminologias de “equal opportunity policies”, ação afirmativa, ação positiva, discriminação positiva ou políticas compensatórias (MUNANGA,
2003, p. 117).

Munanga (2003) e Domingues (2005,
p. 166) revelam as origens das “políticas de
ações afirmativas”, pois afirmam que a expressão foi criada pelo presidente Kennedy no ano
de 1963. Eles expõem que as ações afirmativas foram conquistadas por movimentos sociais em defesa dos direitos civis.
Conforme citado anteriormente, durante anos, os negros estiveram em situações de
desvantagens em relação aos não negros, isto
é, as oportunidades oferecidas aos negros não
se assemelham as mesmas oportunidades que
os não negros possuíram ao longo da história.
Por tal razão, as ações afirmativas têm o caráter de promover à igualdade racial por meio de
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acessos à educação e ao emprego. Além destas propostas, elas possuem: “[...] entre os objetivos almejados com as políticas afirmativas
o de induzir transformações de ordem cultural,
pedagógica e psicológica, aptas a subtrair do
imaginário coletivo a ideia de supremacia e de
subordinação de uma raça em relação à outra,
do homem em relação à mulher” (GOMES; SILVA, 2003 p. 96).
Existem, na sociedade brasileira, grupos que são contra as ações afirmativas, pois
alegam que a universidade pública perderia a
sua excelência com a inserção de alunos negros. Os que se posicionam contra as ações
afirmativas declaram - em “setores informados
e esclarecidos que geralmente têm voz na sociedade brasileira” (MUNANGA, 2003, p. 120)
- que essa não é a solução para o fim das desigualdades raciais, apontando para o fato de
existir pessoas não negras que se declararem
negra para obter benefícios. Os que não concordam com as ações afirmativas afirmam que,
elas podem gerar um preconceito ainda maior
em relação aos negros que entrarem nas universidades públicas (MUNANGA, 2003).

Munanga (2003) revela que não é um
problema o acesso e permanência dos negros
nas universidades, o problema está em elencar
meios para não criar políticas de ações afirmativas para reparar um grave erro histórico, em
que negros foram tratados como inferiores. As
ações afirmativas são fruto de reivindicações
de movimentos sociais, pois há publicações de
documentos e propostas que favorecem a diversidade racial na educação. As ações afirmativas possuem seu importante papel para reparar erros históricos, há também ações como o
cursinho pré-vestibular para negros e carentes
- P.V.N.C - que teve início na Bahia, porém com
maior enfoque e desenvolvimento no Rio de Janeiro.
O projeto de ingresso em universidades públicas pretende aumentar o número de
jovens negros e carentes em universidades públicas e, com isso, muitos jovens em sua maioria negros e carentes ingressaram em universidades públicas após se prepararem para o
vestibular no P.V.N.C. (CANDAU, 2002).

PROCEDIMENTOS
Os que se declaram contra as ações
METODOLÓGICOS
afirmativas asseguram que a universidade perderá seus status, caso os alunos entrem na
O presente artigo foi realizado com
universidade por sistemas de cotas sem atravessar por etapas comuns a todos como o ves- pesquisa bibliográfica de campo quantitativo
tibular:
de abordagem documental para melhor explanação da temática apresentada. Delimitamos
As cotas não serão gratuitamente distribuídas ou sor- fazer resenhas acerca de temas como racismo
teadas como imaginam os defensores da “justiça”, da
no Brasil. Desta forma, o trabalho está embasa“excelência” e do “mérito”. Os alunos que pleitearem
o ingresso na universidade pública por cotas, subme- do nas discussões de Valente (1987), Silva, P.,
ter-se-ão às mesmas provas de vestibular que os ou- (2008) e Munanga (1999).
tros candidatos e serão avaliados como qualquer outro
estudante, de acordo com a nota de aprovação prevista. Visto desse ângulo, o sistema de cotas não vai
introduzir alunos desqualificados na universidade, pois
a competitividade dos vestibulares continuará a ser respeitada como sempre. A única diferença está no fato de
que os candidatos aspirantes ao benefício da cota identificar-se-ão como negro ou afrodescendente no ato da
inscrição. Suas provas serão corrigidas, e classificadas
separadamente, sendo que os que obtiverem notas de
aprovação, ocuparão as vagas previstas de acordo com
as cotas estabelecidas. Dessa forma, serão respeitados, os méritos e garantida a excelência no seio de um
universo específico (MUNANGA, 2003, p. 127-128).

Na realização deste trabalho, foram
analisados diversos documentos relacionados
à temática, as referências embasadas em livros,
artigos científicos e teses contribuíram para a
melhor compreensão dos assuntos abordados
neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo revelou como a escravização deixou marcas indeléveis na educação
brasileira. O período pós abolição em nada contribuiu para uma educação pautada na equidade:
ele reforçou ainda mais a dicotomia da época, um momento que foi por anos aguardado e fruto
de muitas lutas, não permitiu para nós negros políticas públicas capazes de equalizar os acessos aos direitos que perdemos por mais de 300 anos. Sofremos e fomos excluídos de diversos
setores para que o Brasil fosse erguido por nossas mãos.
Embasado em dados e de acordo com os autores que foram referências para este trabalho, nós negros não tivemos acesso e condições de permanência nas escolas brasileiras. Nas
Universidades também há essa dificuldade de ingressar e concluir a primeira graduação.
As políticas de ações afirmativas surgem para corrigir um erro histórico baseado na
exclusão, porém ainda se faz necessário, muitas lutas e legislações. É notório que defendo as
políticas de ações afirmativas e elas são necessárias para equalizar a educação no nosso país.
Na atualidade, existe um número maior de estudantes negros nas etapas de escolarização: nós não diminuímos o “padrão” de ensino das Universidades como alguns acreditavam. A
política que tenta reparar anos de erros é uma realidade, porém ainda há muito para se fazer.
Precisamos nos fazer presentes em inúmeros setores e carreiras. As políticas afirmativas
em concursos públicos surgem para serem uma nova tentativa de minimizar os anos de exclusão e fazer com que as futuras gerações cresçam diante de um país que valoriza a seu povo,
todas as suas origens e a sua história.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA NA ESCOLA: UM OLHAR POR MEIO DA
ACESSIBILIDADE

RESUMO: O artigo propõe a reflexão sobre inclusão dos alunos com deficiência física no ambiente escolar, sobretudo no que diz respeito à acessibilidade. O texto aborda algumas medidas necessárias que assegurem o exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
com vistas a igualdade de oportunidades para todos. Neste sentido, a acessibilidade do aluno
com deficiência física ou com mobilidade reduzida, pressupõe a eliminação de barreiras físicas e arquitetônicas, mobiliário e materiais adaptados, de forma que a adequação das escolas
e a eliminação destas barreiras colaboram para a construção de um espaço acessível e seguro para todos. O artigo traz os conceitos de deficiência segundo os documentos oficiais
e a legislação vigente, e a contextualiza historicamente, enfatizando a deficiência física, os
tipos, definições e as principais causas. Por fim o artigo aponta caminhos para a adequação
e criação de ambientes e espaços acessíveis de acordo com os princípios de uma educação
verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Deficiência Física; Acessibilidade; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão e a acessibilidade são temas bastante discutidos atualmente, de modo
que a Constituição Federal estabelece bases para uma sociedade sem preconceito e discriminação instituindo a dignidade da pessoa humana. Neste sentido,
de acordo com a Lei N° 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, no artigo 1, estabelece-se normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência
física ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias
e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de
transporte e de comunicação.

No que diz respeito a legislação observa-se uma dificuldade na exploração e cumprimento da lei , o que, aproxima a uma realidade cotidiana de aplicação e vivência das pessoas com
deficiência, seja em ambientes de trabalho, aprendizagem ou lazer.
A pessoa com deficiência possui direitos e deveres assegurados nesse princípio de
igualdade e oportunidades, portanto deveriam ter acesso irrestrito e participação no âmbito social ilimitada.
A mobilidade com autonomia e segurança é um direito universal e passa pelo conceito
de cidadania, porém no que se refere à acessibilidade de pessoas com deficiência física, o direito de ir e vir nem sempre é devidamente aplicado (DISCHINGER, 2006).
No ambiente escolar essa realidade não é diferente, o aluno com deficiência encontra
inúmeras dificuldades de acesso e mobilidade, dificultando consideravelmente o processo de
integração e inclusão sócio-escolar e também o processo de ensino-aprendizagem.
Neste artigo poderemos observar as dificuldades encontradas e os significados que a
acessibilidade pode exercer no aprendizado inclusivo e benéfico para os alunos com deficiência
física. Quando remetemos o discurso a uma deficiência específica, no caso a física, referindo-se
a acessibilidade nas instituições de ensino, principal foco deste artigo, seria então um pressuposto da primordialidade para o desenvolvimento cognitivo, físico e social e a inclusão, quando
de forma adequada na escola.
Muitas escolas ainda não oferecerem uma infra-estrutura adequada para atender as necessidades básicas de acessibilidade e mobilidade ideais, e podem caracterizar um problema
social recorrente, que merece atenção especial de educadores, governantes e da sociedade em
geral.
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A pessoa com deficiência física encontra diversas barreiras de acessibilidade aos diversos espaços físicos existentes, sejam de uso público ou privado, restringindo o livre acesso ao
meio físico e de livre locomoção. Assim, este artigo aborda essa problemática, que merece ser
tratada de maneira mais específica pela sociedade, principalmente em nível educacional no qual
a educação física preza a cultura corporal do movimento que nem sempre é respeitada quando
se trata de alunos com deficiência física. Contudo, os parâmetros de acessibilidade nas escolas
não favorecem à integração tão pouco a inclusão desses indivíduos enquanto cidadãos. O tema
deste artigo foi escolhido devido a relevância do tema, com o intuito de agregar conhecimento,
podendo contribuir com uma nova visão sobre o tema para o âmbito pedagógico e social.
Os objetivos ao discorrer sobre essa temática são fornecer subsídios teóricos, ampliar a
reflexão e a discussão sobre a inclusão e a acessibilidade, assim como: observar os fatores que
influenciam a inclusão por meio da acessibilidade; esclarecer de que maneira a acessibilidade
pode facilitar a integração e inclusão dos alunos com deficiência física no ambiente escolar;
demonstrar como a acessibilidade nas aulas de educação física é primordial para o respeito à
cultura corporal de movimento dos alunos com deficiência física.
O artigo trata-se de um estudo de pesquisa e revisão bibliográfica tendo como objetivo
ampliar a familiaridade dos leitores com a literatura existente, reunir informações relevantes sobre
o assunto, identificar as condições da acessibilidade no cotidiano escolar e refletir sobre novas
alternativas para a prática pedagógica inclusiva.
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E para o autor “[...] Enfim, prover acessibilidade espacial é, sobretudo, oferecer alter“Entende-se por acessibilidade a possibilidade de aces- nativas de acesso e uso a todas as pessoas,
so e uso a todos os lugares com facilidade e seguran- garantindo seu direito de ir e vir e sua condição
ça, não apenas por pessoas, ditas fisicamente íntegras, de cidadania” (DISCHINGER 2004, p. 28).

ACESSIBILIDADE

mas, também, por pessoas com algum tipo de limitação
sejam estas portadoras de deficiências permanentes ou
temporárias” (LOCH, 2001, p.3).

Segundo esta definição, em outras
palavras, pode-se dizer que acessibilidade é
permitir total independência para realizar ações
desejadas, diminuindo as dificuldades encontradas e buscando a igualdade entre todos,
isso envolve os âmbitos públicos e privados,
internos e externos, buscando sempre o máximo de informações, equipamentos, entre
demais alternativas que facilitem o acesso do
deficiente no ambiente aonde freqüenta e vive.

Acessibilidade significa poder realizar
as ações desejadas, maximizando competências e habilidades, diminuindo as dificuldades
e as barreiras encontradas, permitindo participação, igualdade e mais independência para
uma vida normal. Envolve o acesso aos espaços públicos e privados, externos e internos, a
informação e a comunicação visual, aos recursos e aos equipamentos, entre outros elementos que permitam às pessoas com deficiência
acessar o mundo em que se vive (DISCHINGER 2004, p. 28).

Quando se fala em acessibilidade, o
discurso pode tornar-se um viés inversamente
proporcional a ela, ou seja, fica pré estabelecido a importância de identificar as barreiras
existentes no ambiente físico e social. Estas
barreiras podem ser divididas em: arquitetônicas (físicas); urbanísticas (físicas); no desenho
de produtos e de sistemas (físicas); nos transportes (físicas); de comunicação e de informação (físicas); sociais e/ou atitudinais (LOCH,
2000).

Deve-se então encarar a acessibilidade
espacial como um sistema integrado, interligado e interdependente (LOCH, 2000; FERREIRA, 2004). È muito importante que a sociedade
mude a visão em relação às diferenças e a exclusão, contudo, um dos aspectos importantes
para mudar essa visão é melhorar o ambiente
de maneira geral e global e não apenas um ou
dois aspectos, trazendo a diversidade para o
cotidiano de nossas vidas tornando-se assim
um fenômeno natural aos olhos de todos.

A eliminação destas resultaria em uma
melhor inclusão e qualidade de vida para a
população em geral e a partir do seu entendimento, tem-se mais capacidade de detectá-las
e de resolvê-las. A eliminação desses obstáculos busca a criação de um ambiente confortável, participativo, acessível e seguro para o
homem. A questão da segurança, assim como
todas as demais, é um direito e requer espaços na qual a saúde mental e física não estejam comprometidas (LOCH, 2000): “... poder
chegar a algum lugar com conforto e independência, entender a organização e as relações
espaciais que este lugar estabelece e participar das atividades que ali ocorrem fazendo uso
dos equipamentos disponíveis.

Para Dischinger (2004), quando a
acessibilidade é previamente projetada, gera
um espaço inclusivo que atua como promotor da inclusão favorecendo o convívio entre
as pessoas, pois lhes são dadas as mesmas
condições de ir e vir. A acessibilidade espacial
tem um papel fundamental para gerar inclusão,
porém necessita dos seguintes requisitos:
- Informação sobre as atividades realizadas, onde ocorrem e qual caminho para se
chegar até elas;
- Deslocamento confortável e seguro;
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- Garantir a participação nas atividades obtendo melhor resultado e garantindo ações
pela utilização pelos ambientes e de seus equi- eficazes em prol da inclusão escolar por meio
pamentos (DISCHINGER, 2004).
da acessibilidade espacial.
Dessa maneira a acessibilidade espacial pode ajudar na transformação do ambiente
através de uma visão mais humana, uma vez
que os espaços e equipamentos projetados
adequadamente, promovendo a interação e
consequentemente à mudança no comportamento, valores, crenças sociais e culturais de
cada indivíduo.

Assim, o espaço físico escolar bem
como os materiais didáticos e equipamentos
diversos devem atender as necessidades do
usuário da escola de maneira acessível, confiável e segura, ter fácil manutenção e qualidade.
Uma escola bem projetada garante uma melhor
configuração para o uso seguro e com autonomia por aqueles que apresentam restrições
quanto ao uso dos espaços e equipamentos
A acessibilidade espacial escolar é um (CAMISÃO, 2004).
conjunto de ações que envolvem elementos
de extrema importância abrangendo o edifício
O espaço escolar deve educar e isso
como um todo (sua parte interna e externa, engloba a ciência do aprendizado que deve ser
seus equipamentos, produtos e serviços, as apresentado às crianças com deficiência na resalas de aula, o mobiliário da escola, etc.) e alidade envolvente da superação de obstácuseu entorno (os diversos percursos, as ruas, los. Sendo assim, o espaço físico da escola
os pontos de ônibus e os demais meios de pode conter poucos elementos que dificultem
transportes, assim como os equipamentos ur- suavemente sua utilização, mas com o intuito
banos). Outro aspecto relevante dentro do de- de ensinar a superar estas barreiras. Se isto
senvolvimento de escolas inclusivas é a cons- for o pensamento da escola, estes obstáculos
trução de percursos acessíveis, seguros, onde devem ser experimentados por todos, até peo conforto e o mínimo esforço são fundamen- las crianças sem deficiências, e não utilizados
tais (DISCHINGER, 2004).
para justificar a falta de acessibilidade da escola (CAMISÃO, 2004).
A prática pedagógica se desenvolve a
partir do espaço escolar que pode ser de posDEFICIÊNCIA FÍSICA
sibilidades ou de limitações (RIBEIRO, 2004),
devendo compor um espaço coerente no que
Segundo a OMS (Organização Mundial
diz respeito ao ambiente físico, a estrutura e da Saúde), deficiência é: toda perda ou anoas simbologias como determinantes nas expe- malia de uma estrutura ou função psicológica,
riências, no aprendizado e desenvolvimento da fisiológica ou anatômica. De acordo com esse
criança, facilitando assim a inclusão. A qualida- conceito, as deficiências se dividem em: física,
de do ambiente escolar é importante porque mental, visual, auditiva ou múltipla. Deficienestabelece um diálogo entre as disciplinas en- te é, segundo o Decreto Federal n.º 914/93,
volvendo a concepção do espaço e nos obje- “pessoa que apresenta, em caráter permanentos escolares.
te, perdas ou anomalias de sua estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatômica,
De acordo com Camisão, (2004), mui- que gerem incapacidade para o desempenho
tas vezes a acessibilidade espacial não é incor- de atividades, dentro do padrão considerado
porada aos projetos de escolas devido à falta normal para o ser humano”.
de comunicação entre as áreas de atuação da
construção civil. Uma interligação entre as áreDe acordo com o Censo de 2000, reas pertinentes ao projeto poderia implementar alizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
facilmente as considerações de acessibilidade, Estatística (IBGE), 24,5 milhões de brasileiros
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(14,5% da população) têm alguma deficiência,
considerando o uso de aparelhos auditivos,
óculos, lentes de contato, próteses e bengalas. Isso levou a uma nova taxa oficial até 12
vezes superior à observada em levantamentos
anteriores pelo fato de incorporar pessoas com
alguma ou grande dificuldade de ouvir, enxergar e andar.
Entende-se por deficiência física, foco
deste tópico, a alteração completa ou parcial
de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 5.296/04,
art. 5º, §1º, I, “a”, c/c Decreto nº 3.298/99, art.
4º, I):

Definições dos tipos de deficiência física:
• Amputação – perda total ou parcial de
um determinado membro ou segmento de
membro;
• Paraplegia – perda total das funções
motoras dos membros inferiores;
• Paraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores;
• Monoplegia – perda total das funções
motoras de um só membro (inferior ou
superior);
• Monoparesia – perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou
superior);
• Tetraplegia – perda total das funções
motoras dos membros inferiores e superiores;
• Tetraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e
superiores;
• Triplegia – perda total das funções motoras em três membros;

• Triparesia – perda parcial das funções
motoras em três membros;
• Hemiplegia – perda total das funções
motoras de um hemisfério do corpo (direito
ou esquerdo);
• Hemiparesia – perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo
(direito ou esquerdo);
• Ostomia – intervenção cirúrgica que
cria um ostoma (abertura, ostio) na parede
abdominal para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa
à construção de um caminho alternativo e
novo na eliminação de fezes e urina para o
exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio urinário);
• Paralisia Cerebral – lesão de uma ou
mais áreas do sistema nervoso central,
tendo como conseqüência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental;
• Nanismo – deficiência acentuada no
crescimento.
• Principais causas:
•
• Paralisia Cerebral - por prematuridade;
anóxia perinatal; desnutrição materna; rubéola; toxoplasmose; trauma de parto; subnutrição; outras.
• Hemiplegias - por acidente vascular cerebral; aneurisma cerebral; tumor cerebral e
outras.
• Lesão medular - por ferimento por arma
de fogo; ferimento por arma branca; acidentes de trânsito; mergulho em águas rasas.
Traumatismos diretos; quedas; processos
infecciosos; processos degenerativos e
outros.
• Amputações - causas vasculares; traumas; malformações congênitas; causas
metabólicas e outras.
• Febre reumática – (doença grave que
pode afetar o coração);
• Câncer;
• Miastenias graves (consistem em um
grave enfraquecimento muscular sem atrofia).
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Outra abordagem importante referente
à deficiência são os problemas recorrentes no
Brasil em razão do subdesenvolvimento, falta
de informação e de políticas públicas suficientes de saneamento básico e campanhas de vacinação que evitariam doenças causadoras de
muitas deficiências.
De acordo com os dados apresentados, o número de crianças com deficiência
vem crescendo à medida que acompanha o
aumento populacional. Isso denota certa urgência na adequação das escolas, em alguns
requisitos, dentre eles a formação de professores em níveis teóricos, práticos e pessoais, pois
fica evidente em suas aulas, a dificuldade em
estimular a criatividade e autonomia dos alunos com deficiências (ESTEBAN, 1989). Outra
barreira é a dificuldade de acesso ao espaço
físico escolar dificultando a inclusão adequada
desses alunos.

Na idade média, encarava-se o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. As crianças que sobreviviam eram
separadas de suas famílias e ridicularizadas.
Pessoas supersticiosas viam nelas, obras de
poderes de feiticeiros ou bruxos. Contrapondo-se a essa visão no Egito antigo, há mais
de cinco mil anos, as pessoas com deficiência
integravam-se nas diferentes e hierarquizadas
classes sociais e pessoas com nanismo não
tinham qualquer impedimento para suas ocupações e ofícios (SASSAKI, 1997).

Nos dias atuais a pessoa com deficiência tem conquistado cada vez mais seu espaço de direito na sociedade e principalmente
no mercado de trabalho. Ao reivindicar o cumprimento da legislação existente e também a
elaboração de novas leis que resguardem suas
necessidades especiais, a pessoa deficiente
passa a ser o agente modificador de um panorama de discriminação a fim de promover um
Percebe-se então uma grande necessi- ideal de inclusão social
dade de superar essas barreiras, não simplesmente pela necessidade da mudança, mas Conceitua-se inclusão social como o processo pelo
principalmente por respeito às diferenças indi- qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades
viduais que merecem ser tratadas naturalmente especiais e, simultaneamente, estas se preparam para
pela sociedade.
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social

INCLUSÃO
Conforme os conceitos de (SASSAKI,
1997), para falar de inclusão é importante
compreender como aconteceu o processo inclusivo ao longo da história. Na antiguidade, as
leis romanas não eram favoráveis às pessoas
que nasciam com algum tipo de deficiência.
Aos pais era permitido matá-las por afogamento, mas alguns relatos nos mostram que algumas delas eram abandonadas em cestos no
Rio Tibre ou em outros lugares sagrados. Os
sobreviventes eram explorados nas cidades
por esmoladores, ou passavam a fazer parte
dos circos para entretenimento dos mais abastados.

constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções
e efetivar a equiparação de oportunidades para todos
(SASSAKI, 1997, p.3).

Para o autor (1997), a prática da inclusão social repousa nos princípios de aceitação
das diferenças individuais, da valorização de
cada pessoa, equiparação de oportunidades
e a convivência dentro da diversidade humana. Sendo assim, há um grande desafio para
encontrar soluções que respondam a questão
do acesso e da permanência de alunos portadores de deficiência nas instituições educacionais. O ensino escolar brasileiro já adotou
ações nesse sentido, ao propor mudanças na
organização pedagógica de escolas públicas e
particulares, de modo a reconhecer e valorizar
as diferenças sem discriminar nem tão pouco
segregar os alunos.
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Sassaki (2001; 2003) apresenta alguns
itens que resumem muitas das colocações referentes à escola inclusiva e que podem ser considerados imprescindíveis para se pensar numa
educação para todos na prática. São os seguintes:
• Frente à diversidade dos alunos, o objetivo da escolarização é o de capacitar todos para
participarem ativamente em suas comunidades
como cidadãos desde pequenos;
• Em cada sala de aula, há alunos que variam significativamente de seus colegas quanto a
estilos de interação social, estilos de aprendizagem, ritmos de aprendizagem, combinação das
inteligências múltiplas e formas de acesso aos
ambientes;
• Os alunos não são problemas; eles são
desafios às habilidades dos professores em encontrar respostas educativas às suas necessidades individuais;
• O fracasso escolar não é um fracasso
pessoal dos alunos e sim um fracasso do sistema de ensino em atender às suas necessidades;
• O ensino de qualidade é primordial e o esforço para atender às necessidades dos alunos
que apresentam desafios específicos beneficia
todos os alunos;
• Na condição de pensadores críticos, os
professores não precisam de receitas prontas e
sim de habilidades para avaliar situações novas,
desenvolver estratégias e encontrar respostas
educativas às necessidades de cada aluno;
• Os bons professores são capazes de definir, projetar, avaliar e refletir sobre soluções para
os desafios das escolas e salas de aula;
• O respeito pelos alunos, pelas suas contribuições e suas potencialidades individuais constitui uma das atitudes básicas do professor inclusivo;
• É o aluno que produz o resultado educacional, ou seja, a aprendizagem (SASSAKI,
1997).
Além desses elementos, é importante acrescentar que a colaboração de uma
equipe multidisciplinar é essencial para integração dos demais membros do corpo docente,
e da comunidade. As políticas públicas para a
inclusão devem ser concretizadas na forma de
programas de capacitação e acompanhamento
contínuo, que orientem o trabalho docente na
perspectiva de diminuição gradativa da exclusão

escolar, o que visa a beneficiar não apenas os
alunos com necessidades especiais, mas, de
uma forma geral, a educação escolar como um
todo (MANTOAN, 2002).
Uma escola inclusiva pressupõe a prática
da educação inclusiva e para tal é imprescindível
a combinação de fatores que facilitem a inclusão
dos alunos com deficiência física além das ferramentas pedagógicas, como por exemplo, espaços adequadamente acessíveis e a aceitação
com naturalidade da diversidade no ambiente
escolar. Muitos são os requisitos para que uma
escola possa atender a todos, e entre estes requisitos alguns são fundamentais, como: a reestruturação da maneira tradicionalmente utilizada para
o funcionamento da sala de aula como um todo;
a remoção dos obstáculos a inclusão, sejam eles
físicos, culturais e/ou sociais; a criação de um
sistema de vínculos entre comunidade, escola,
alunos, grupos de apoio; e, a construção de uma
filosofia inclusiva dentro da organização escolar
(MANTOAN, 2002).
Para Camisão (2004), receber os alunos
em um ambiente com barreiras, que os impeçam de realizar ações simples como entrar em
sala de aula ou utilizar o banheiro com autonomia, pensando-se apenas nas questões pedagógicas, constrói um ambiente de discriminação,
não sendo uma inclusão real. É necessário que
a infra-estrutura da escola esteja de acordo com
os princípios inclusivos sendo acessível em todos os seus aspectos. A escola deve espelhar o
respeito a seus alunos, cuidando de suas instalações, tornando-as acessíveis, aptas a recebê-los
sem restrições, em um meio-ambiente atento às
suas diferenças (CAMISÃO, 2004).
O acesso, a permanência e garantia da
igualdade de oportunidades do aluno com deficiência física na escola dependem da combinação
de espaço e mobiliário adequado, bem como ferramentas pedagógicas acessíveis, a fim de assegurar a autonomia da criança com deficiência ao
se locomover e utilizar as dependências, os objetos e equipamentos da escola. Isso leva a criança
a se sentir bem vinda e atendida pelo serviço
prestado pela escola como os demais alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“À medida que o conceito de cidadania se sedimenta e as conquistas sociais procedem, torna-se notório que a
mobilidade com autonomia é um direito universal” (VERÔNICA CAMISÃO).

Tendo em vista o conceito de mobilidade universal, este artigo procurou coletar diversas
perspectivas, informações e conceitos importantes inseridos na literatura relacionada ao tema, a
fim de viabilizar uma correlação entre modelos ideais de inclusão e a realidade no que se refere
à acessibilidade.
Podemos perceber ainda a falta de requisitos adaptados para o conforto e adequação
dos alunos com deficiência física como: transporte, estrutura arquitetônica e material didático,
restringem sua autonomia no que se trata de acessibilidade e isso na maioria das vezes acarreta
problemas motivacionais, dificultando a integração e a inclusão e, consequentemente, a aprendizagem.
Nas aulas de educação física isso não é diferente, a falta de acessibilidade nos espaço e materiais adaptados para facilitar a inclusão, acaba desrespeitando a cultura corporal de
movimento dos alunos com deficiência física, restringindo e excluindo os mesmos em diversos
momentos.
Durante a escrita do do artigo observou-se nas publicações existentes a preocupação
com a elaboração de estratégias psicopedagógicas e socioeconômicas para integrar o aluno
com deficiência física na escola, porém, o fácil acesso desse aluno ao espaço escolar bem
como garantir que seja possível a utilização do espaço, dos equipamentos e objetos da escola
com autonomia é fundamental para a promoção da inclusão ao aluno deficiente físico no ambiente escolar.
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ATENDIMENTO E PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM
NO ÂMBITO DA PEDAGOGIA HOSPITALAR

RESUMO: Este artigo trata da Pedagogia Hospitalar e do atendimento pedagógico em classes
hospitalares, tendo como objetivo geral apresentar os conceitos e definições sobre a Pedagogia Hospitalar e como objetivos específicos analisar o atendimento a criança no ambiente
hospitalar. A atuação do pedagogo em classe hospitalar ocorre para atender ao direito da
criança em prosseguir no processo educacional e promover a continuidade de seus estudos
quando do retorno à escola. O objeto de estudo da pedagogia hospitalar é o atendimento
à criança hospitalizada, trabalhando os aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento
integral, no momento em que se encontra no ambiente hospitalar ou impossibilitada de frequentar a escola. O atendimento hospitalar contribui para que a criança tenha oportunidade
de dar prosseguimento aos estudos e que o ambiente hospitalar se torne um ambiente mais
agradável para a criança. A Pedagogia Hospitalar surge com o intuito de promover o atendimento especializado ao educando enfermo, hospitalizado ou que se encontre em tratamento
de saúde em sua residência por um período prolongado.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar; Aprendizagem; Ludoterapia; Atendimento Hospitalar.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa se justifica à medida que é um direito da criança, previsto em legislação específica, a continuidade de atendimento educacional quando a mesma estiver impossibilitada de frequentar a escola, neste sentido, se torna extremamente
relevante um estudo sobre a pedagogia hospitalar e a sua forma de atuação no atendimento em
classes hospitalares.
A atuação do pedagogo em classe hospitalar ocorre para atender ao direito da criança
em prosseguir no processo educacional e promover a continuidade de seus estudos quando
do retorno à escola. Neste sentido a presença de um pedagogo no ambiente hospitalar é de
extrema importância aos educandos no período de escolarização. O intuito deste atendimento é
proporcionar a continuidade dos estudos e promover a aprendizagem com atividades diferenciadas que auxiliem a criança em sua recuperação.
Esta pesquisa tem como tema de estudo a Pedagogia Hospitalar. Dentro deste tema o
objetivo geral desta pesquisa é apresentar os conceitos e definições sobre a Pedagogia Hospitalar e os objetivos específicos tratam de analisar o atendimento a criança no ambiente hospitalar
e no ambiente domiciliar e apresentar os principais aspectos da legislação pertinente ao tema.
A Pedagogia Hospitalar surge com o intuito de promover o atendimento especializado
ao educando enfermo, hospitalizado ou que se encontre em tratamento de saúde em sua residência por um período prolongado. O trabalho da pedagogia hospitalar atua para evitar que o
aluno em tratamento apresenta dificuldades no retorno à escola, após o período de afastamento,
o educando é capaz de prosseguir em seus estudos.
As funções de um pedagogo escolar e de um pedagogo hospitalar são muito parecidas,
uma vez que as aulas dependem de uma pesquisa sobre o tema proposto, da preparação de
atividades e os conteúdos a serem ensinados, além de pensar na metodologia de ensino a ser
usada de acordo com a vivência de cada um dos alunos. O primeiro contato do educador deve
ser realizado com os responsáveis dos alunos, para que seja realizada uma conversa, com a
função de conhecer o diagnóstico (caso já exista), o quadro clínico e também como era a relação do aluno com os estudos e com a instituição de ensino que frequenta.
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OS PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE A
PEDAGOGIA HOSPITALAR
Podemos definir a Pedagogia Hospitalar como um ramo da Pedagogia, em que o objeto de estudo é o atendimento a criança hospitalizada, trabalhando os aspectos fundamentais
para o desenvolvimento integral da criança que
se encontra no ambiente hospitalar ou impossibilitada de frequentar a escola. O atendimento
hospitalar contribui para que a criança tenha
oportunidade de dar prosseguimento aos estudos e que o ambiente hospitalar se torne um
ambiente mais agradável para a criança.
O pedagogo que atua nas classes hospitalares é responsável em desenvolver o trabalho pedagógico e em trabalhar com as emoções da criança hospitalizada, desta maneira,
a sua atuação não se restringe apenas aos
conteúdos pedagógicos, mas tem uma função psicológica e voltada ao direito da criança
hospitalizada. Desta maneira, o objetivo é que
a criança dê continuidade ao seu desenvolvimento de maneira integral, garantindo que ao
retornar à escola, ela possa retomar o seu processo de aprendizagem e ser inserida no ambiente educacional:
Partindo-se da hipótese de que a presença e atuação
de um pedagogo no ambiente hospitalar são de extrema importância às crianças e adolescentes em fase
de escolarização, como forma de dar continuidade ao
seu aprendizado, garantindo-lhes seu direito à educação e possibilitando instantes lúdicos, de descontração,
bem-estar, interatividade e de compartilhamento e aquisição de novos conhecimentos, de modo a preencher
seu tempo ocioso de forma sadia, através de atividades
variadas, fazendo com que se “desliguem” temporariamente, do momento tão difícil que estão atravessando
(SILVA, 2014, p. 167).

No processo de hospitalização a criança está em um ambiente diferente de seu ambiente domiciliar e convive com algumas restrições em virtude de seu quadro clínico, é
possível minimizar o sofrimento e as possíveis
consequências causadas por uma internação
oferecendo um ambiente estruturado que favoreça o desenvolvimento das crianças. O ambiente de atendimento hospitalar deve contar
com uma equipe de profissionais especializados e que conheçam as reais necessidades
das crianças que estão em atendimento clínico.
Enquanto se encontra em atendimento
hospitalar as crianças e até mesmo os adultos podem passar por algumas intercorrências,
que podem ou não serem assimiladas de maneira positiva pelos pacientes em questão. Os
pacientes necessitam de uma atenção especial
para minimizar os efeitos deste período de internação que interfere em seu convívio familiar,
no desenvolvimento de suas atividades de rotina, além das questões clínicas:
O sistema de crenças dos profissionais de saúde interfere na forma de lidar com o brincar nas unidades
pediátricas. Muitas vezes, as crianças hospitalizadas sofrem restrições desnecessárias, que poderiam ser evitadas se o nível de informação sobre essa temática fosse
maior. Faz-se necessário, então, investigar as concepções e as atitudes que estas pessoas têm em relação
ao brincar, buscando-se refletir sobre o tema de forma
que propicie uma evolução em seu entendimento, com
repercussão positiva para as crianças hospitalizadas
(CARVALHO; BEGNIS, 2006, p. 111).

As funções de um pedagogo escolar
e de um pedagogo hospitalar são muito parecidas, uma vez que as aulas dependem de
uma pesquisa sobre o tema proposto, da preparação de atividades e os conteúdos a serem
ensinados, além de pensar na metodologia de
ensino a ser usada de acordo com a vivência
de cada um dos alunos.
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O primeiro contato do educador deve
ser realizado com os responsáveis dos alunos,
para que seja realizada uma conversa, com
a função de conhecer o diagnóstico (caso já
exista), o quadro clínico e também como era
a relação do aluno com os estudos e com a
instituição de ensino que frequenta. A rotina
do pedagogo hospitalar está intimamente
ligada à rotina do hospital e dos alunos internados. O educador precisa compreender que
na maior parte dos hospitais, não existe um
horário fixo para as aulas, ou seja, cada dia
da semana ela será realizada em um horário
diferente:
A educação hospitalar deve possuir uma identidade
única, formada pelas necessidades e conhecimento
de mundo de cada um dos alunos hospitalizados, desta maneira, sempre que um aluno deixar o hospital ou
quando um aluno passa a fazer parte dos indivíduos
hospitalizados, a identidade da educação muda. É possível aprender dentro do hospital, a aprendizagem de
crianças doentes que, afinal, estão doentes, mas em
tudo continuam crescendo. Acreditamos ser, também
nossa, a tarefa de afirmar a vida, e sua melhor qualidade, junto com essas crianças, ajudando-as a reagir,
interagindo para que o mundo de fora continue dentro
do hospital e as acolha com um projeto de saúde (CECCIM 1999, p.80).

O pedagogo que atua no contexto hospitalar é um profissional de extrema relevância
e a sua função consiste em mediar as ações
sócio educacionais e proporcionar momentos
de aprendizagem, utilizando-se de estratégias
pedagógicas que envolvam a ludicidade. Nas
classes hospitalares, na residência das crianças em afastamento ou nas brinquedotecas
hospitalares, devem ocorrer o desenvolvimento
dos estudos e a continuidade das aprendizagens, sempre voltadas ao lúdico, proporcionando momentos de bem estar. Tais momentos serão fundamentais para uma boa recuperação
do paciente e para que eles consigam passar
por esta fase de uma maneira menos dolorosa
possível.

Diante deste cenário de atendimento,
não devemos manter o foco somente nos aspectos pedagógicos, pensando em uma aprendizagem formal, o atendimento deve estar voltado para possibilitar uma melhora global do
paciente em diferentes aspectos, emocionais,
sociais e psicológicos. As práticas neste ambiente hospitalar ou de internação devem prever maneiras de atender as necessidades reais
de cada enfermo, considerando o contexto e
as suas características, além de seu quadro
clínico:
O trabalho da escola hospitalar, ao mesmo tempo em
que é focado nos objetivos e vinculados aos conteúdos a desenvolver, deve ser adequado às necessidades
e aos interesses dos alunos, provendo também, uma
série de possíveis alternativas a fim de que, qualquer
que seja o imprevisto que aconteça na sala de aula,
tais momentos possam ser aproveitados (FONSECA,
2008, p.46).

Os pacientes em processo de internação não podem ser privados da continuidade
de seus estudos e de seu desenvolvimento, especialmente quando se tratar de crianças em
idade escolar, é preciso pensar em igualdade e
equidade, ofertando a possibilidade de atendimento pedagógico, com foco nos aspectos lúdicos, emocionais e psicológicos do paciente.
Para Matos e Mugiatti (2008), a educação deve mediar os processos de transformação social no intuito de buscar uma sociedade mais igualitária e justa, com isso, surgem
outras demandas para o contexto educacional
e a Pedagogia Hospitalar pode ser entendida
como uma dessas novas demandas e tem o
objetivo de atender crianças, jovens, adolescentes ou adultos que se encontrem em tratamento hospitalar.
O atendimento pedagógico hospitalar
deve ocorrer em uma classe hospitalar que tenha um espaço adequado as necessidades do
paciente, para que possam ser desenvolvidas
as atividades pedagógicas necessárias, contendo materiais e mobiliário adequados, para
que o atendimento seja realizado de maneira
adequada:
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Podemos citar a Ludoterapia como auxiliar nestes processos de internação por ser
reconhecida além da área educacional. A Lei
nº 11.104, de março de 2005 implantou a Brinquedoteca nos hospitais pediátricos por reconhecer os benefícios das atividades lúdicas no
processo de internamento e tratamento
de crianças, contribuindo no processo de
recuperação. Estes espaços das Brinquedotecas é constituído de jogos, brinquedos, fantoches, livros e modelagens, os profissionais
As classes hospitalares devem contar responsáveis por este espaço acompanham as
com diferentes recursos para que o trabalho atividades lúdicas.
pedagógico possa ser desenvolvido de maneiO processo de internação e hospitalizara efetiva, dentre estes recursos podemos destacar, televisão, câmera fotográfica, aparelho ção infantil é complexo e deve ser analisado de
de som, dentre outros, que permitam o aces- maneira integral, considerando todos os aspectos e considerando o sujeito de maneira inteso a criança aos mesmos recursos oferecidos
gral. A criança em atendimento hospitalar deve
pela escola. Sempre que possível a escola de
receber a atenção e os cuidados necessários
origem do aluno deve ser responsável em gae ser cuidada em seus aspectos emocionais. A
rantir o seu atendimento, e quando necessário
presença e o envolvimento das famílias neste
garantir que o para que o mesmo possa manter
processo é fundamental e contribui para o procontato com professores e colegas da escola.
cesso de recuperação e de aprendizagem dos
enfermos.
Quando o aluno retorna à escola e é
A pedagogia hospitalar oferece atendireintegrado ao ambiente escolar, se faz neces- mento tanto para o paciente quanto para a fasário uma série de ações para a garantia das mília, durante o período de tratamento do educondições adequadas para que ele possa ser cando. Os problemas enfrentados na fase de
incluído novamente ao âmbito escolar, neste internação podem prejudicar o trabalho no âmsentido, promover a visita dos professores e bito hospitalar, a atuação do pedagogo ocorre
colegas, quando o aluno não puder se locomo- por meio de atividades lúdicas que irão auxiliar
ver, a participação da família durante o período na motivação, adaptação e no processo de rede internação do aluno e mobilizar a equipe cuperação do paciente.
escolar quando do retorno do aluno à escola:
O ensino hospitalar e o ensino domiciliar constituem tipos de recursos educacionais especiais desenvolvidos
por professores especializados. Tais tipos de serviços
prestados a crianças e jovens que, devido a condições
incapacitantes temporárias ou permanentes, estão impossibilitados de se locomover até uma escola, devendo permanecer em hospital ou em seu domicílio, onde
recebem o atendimento do professor especializado.
Em hospitais, dependendo do número de alunos, bem
como de sua condição pessoal, muitas vezes podem
ser organizadas classes, que são conhecidas como
classes hospitalares (MAZZOTTA, 1993, p.27).

Na educação hospitalar também é trabalhado o lado
humano e social dentro da frieza que uma instituição
hospitalar carrega, “além do benefício terapêutico, é
evidente a importância da continuidade da escolarização no ambiente hospitalar, sem prejuízos maiores
à formação escolar proposta, respeitando o indivíduo
como cidadão em seu direito à educação, mesmo frente à diversidade” (MENEZES, 2004, p. 28).

O atendimento em domicílio ou em
classes hospitalares precisam prever um trabalho com ações pedagógicas e estratégias
diversas que possibilitem o acompanhamento
pedagógico e o desenvolvimento dos pacientes em atendimento. É preciso manter o vínculo
da criança com a escola no período em que
estiver em atendimento hospitalar, devem ser
promovidas adaptações curriculares que garantam a aprendizagem e que quando do retorno à escola, a criança possa ser reintegrada a
turma e possa acompanhar as atividades:
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Cerca de 60% das classes hospitalares existentes no
Brasil é fruto de convênios firmados entre os hospitais
e as Secretarias de Educação e Saúde dos Estados,
estabelecendo e fazendo cumprir as determinações da
Política Nacional de Educação Especial referente à área
física, mobiliário, equipamentos e aparelhamento, adequados as diferentes situações especiais dos alunos,
discutindo e sensibilizando a equipe de saúde para
que possa encontrar alternativas que levem à oferta de
acomodações mais adequadas para o exercício desta
modalidade de atendimento pedagógico-educacional.
(FONSECA, 2003, p. 36).

A atuação do pedagogo dentro das instituições hospitalares estás vinculada a brinquedoteca, quartos e enfermarias, classes hospitalares e ambulatórios, no qual, em cada um ele
fará as funções de um educador humanizado.
Para que um pedagogo atue dentro de instituições hospitalares é necessário que o mesmo
possua uma especialização na área, para que
desta forma, o educador possa adquirir conhecimentos, competências e atitudes necessárias
para o cotidiano dentro do hospital, permitindo
que o aluno se sinta bem e inserido na vida
escolar.

Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de
saúde que implique internação hospitalar, atendimento
ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.
§ 1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo
de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de
alunos matriculados em escolas da Educação Básica,
contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo
escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola
regular (BRASIL, 2001, p. 04).

A preocupação com o atendimento escolar dos estudantes hospitalizados, contribuiu
para a criação de diversas leis sobre o tema.
Dentre elas podemos citar a Resolução nº 41
de 13/10/95 que aborda especificamente sobre os direitos da Criança e do Adolescente
Hospitalizados, o documento do MEC Classe
hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar, no qual são definidas as formas de atendimento destinados a criança que se encontra
impossibilitada de frequentar a escola regular
e a Lei nº 11.104 de 23/03/2005, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de
internação.

O educador hospitalar permite que
crianças e jovens hospitalizados tenham acesso à educação básica, permitindo que o aluno
tenha contato com o mundo exterior. O pedagogo tem a função de promover e favorecer o
desenvolvimento de cada um dos alunos hospitalizados, seguindo a mesma linha de ensino
Segundo Vasconcelos (2002), os reda educação regular, permitindo que o aluno sultados obtidos em diferentes pesquisas inpossa voltar normalmente a instituição escolar dicam e comprovam a melhora do quadro da
que frequentava antes da hospitalização.
criança que se encontra hospitalizada, com a
mediação e o trabalho do professor são possíA Resolução CNE/CEB Nº 2, de veis uma melhor adaptação e uma diminuição
11/09/01, institui as Diretrizes Nacionais para do tempo ocioso, com as atividades desenvola Educação Especial na Educação Básica e vidas no hospital. As pesquisas revelam que o
define a Educação Especial como uma moda- trabalho pedagógico hospitalar contribui para
lidade da educação escolar, em todos os ní- a melhoria no quadro de saúde de pessoas
veis de escolarização, que deve possuir uma hospitalizadas, independente do período de inproposta pedagógica diferenciada que garanta ternação e do estado clínico do paciente:
os serviços necessários para a aprendizagem
e para o desenvolvimento das potencialidades
dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Sobre o atendimento em
classes hospitalares traz a seguinte redação
em seu artigo:
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A brinquedoteca hospitalar possui os seguintes objetivos junto à criança enferma: A Brinquedoteca Hospitalar tem a finalidade de tornar a estadia da criança no
hospital menos traumatizante e mais alegre, possibilitando assim melhores condições para sua internação.
A internação num hospital, além de provocar uma interrupção na rotina de vida da criança, faz com que
ela fique insegura por estar privada de seus parentes
e amigos, de seus brinquedos e de tudo o que lhe é
familiar. Assim sendo, está sujeita a deixar-se envolver
pelo pânico ou pela tristeza, o que certamente poderá
dificultar tanto a aceitação do tratamento como a sua
recuperação (CUNHA, 1994, p. 82-83).

De acordo com tais documentos o
atendimento pedagógico em na residência do
educando e as classes hospitalares teriam que
propor propostas de atendimento pedagógico
diferenciadas, em razão da situação vivenciada
pelo paciente que se encontra hospitalizado.
Esse atendimento pedagógico deve ser realizado juntamente com a instituição de ensino,
em todas as suas esferas de atuação e deve
contar também com o apoio dos serviços de
saúde.
O professor responsável pelo atendimento pedagógico domiciliar ou em classe
hospitalar deve ter formação para o trabalho
com a diversidade humana e diferentes manifestações culturais, para que possa planejar
estratégias de adaptação curricular e práticas
pedagógicas diferenciadas para o atendimento
a este aluno. Devemos efetivar o trabalho em
equipe com a atuação de diferentes profissionais, permeando as ações de avaliação, acompanhamento e registro do atendimento ofertado. O profissional que atua na coordenação
pedagógica das classes hospitalares, segundo
Castro (2009) tem as seguintes atribuições:

A pedagogia hospitalar atua para proporcionar o atendimento a criança hospitalizada, dando-lhe condições para que possa
prosseguir em sua aprendizagem no ambiente
hospitalar, contribuindo para o seu desenvolvimento e aprendizagem e facilitando o seu
retorno à escola e acompanhamento das atividades.
O atendimento domiciliar ocorre na
residência do educando que se encontra impossibilitado de frequentar a escola, em alguns
casos são necessárias algumas adaptações
neste ambiente para propiciar ao educando
as condições adequadas para o atendimento,
com a aquisição de moveis e equipamentos
adequados para a necessidade da criança.
Tendo o brincar sua forma genuína de expressão, a
criança busca nestes recursos este novo contexto que
está inserida, a as diversas coisas diferentes que estão
acontecendo com elas. [...] ser importante que a criança encontre no contexto hospitalar um ambiente um ambiente em que ela se permita confortável para seu processo de desenvolvimento. Para eles “no que se refere
no contexto hospitalar, o brincar tem sido reconhecido
pela sua função terapêutica, que atua na modificação
do ambiente, do comportamento e, principalmente, da
estrutura psicológica da criança, no transcurso do seu
tratamento” (CARVALHO; BEGNIS, 2006, p.110).

Dentro do ambiente hospitalar, o pedagogo tem outra função importantíssima, a atuação dentro da brinquedoteca. A brinquedoteca
de um hospital tem como característica se tornar um espaço de estímulo para a criança brincar, com acesso a um ambiente lúdico e uma
variedade de brinquedos, sempre com apoio
de um profissional que realize a mediação e a
interação nos momentos das brincadeiras. De
acordo com Brasil (2002, p. 13):
[...] denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação,
como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana
ou em serviços de atenção integral à saúde mental
(BRASIL, 2002, p. 13).
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O papel de todo o educador, independentemente se sua atuação é na educação
regular ou especial, é mediar o processo de
ensino aprendizagem, aproximando os alunos
dos conhecimentos, ensinando-os a aprender
a aprender. O educador hospitalar precisa estar preparado para adaptar adequadamente o
currículo, uma vez que as turmas dentro das
instituições escolares são mistas e é imprescindível que todos os alunos sejam contemplados
por essa educação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Pedagogia Hospitalar. 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 credibiliSegundo Ortiz e Freitas (2005), a Clas- dade científica, é muito utilizada como mecase Hospitalar assume identidade educacional, nismo de busca para localização do material
ao utilizar os conteúdos escolares, com me- bibliográfico.
todologias lúdicas, oferecendo ao educando
hospitalar uma oportunidade de vida intelectiva
Para atingir os objetivos deste estue sócio interativa, o paciente-aluno necessita do utilizamos as contribuições de Ceccim
de horários especiais para estar na classe hos- (1999), Carvalho (2006), Fonseca (2008), Silpitalar, a rotina hospitalar deve ser analisada va (2014), além das legislações e documentos
para que não haja intervenção por parte do que abordam as principais temáticas pertinenprofissional da educação nos serviços de en- tes ao tema de estudo.
fermagem, médicos e outros.
Neste trabalho, foram analisados alO atendimento pedagógico hospitalar guns artigos e outros trabalhos científicos que
deve manter um horário flexível e adaptável discutem e apresentam reflexões e sugestões
para que não prejudique o tratamento e o aten- que podem contribuir para uma maior compredimento deste paciente, o principal objetivo ensão da temática apresentada neste artigo e
deste atendimento é o de promover um atendi- foi possível constatar que o atendimento pedamento integral que contribua para a aprendiza- gógico em domicilio e as classes hospitalares
gem e diminua as consequências do fracasso devem oferecer um atendimento pedagógico
escolar ou insucesso educacional.
diferenciado, em razão da situação vivenciada
pelo paciente que se encontra hospitalizado.
Esse atendimento pedagógico deve ser realizado juntamente com a instituição de ensino,
em todas as suas esferas de atuação e deve
contar também com o apoio dos serviços de
saúde, garantindo os direitos de aprendizagem
conforme a legislação em vigor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As classes hospitalares devem contar com diferentes recursos para que o trabalho pedagógico possa ser desenvolvido de maneira efetiva, dentre estes recursos podemos destacar,
televisão, câmera fotográfica, aparelho de som, dentre outros, que permitam o acesso a criança
aos mesmos recursos oferecidos pela escola. Sempre que possível a escola de origem do aluno
deve ser responsável em garantir o seu atendimento, e quando necessário garantir que o para
que o mesmo possa manter contato com professores e colegas da escola.
Quando da reintegração do aluno ao ambiente escolar é necessário que ações sejam
desenvolvidas para garantir as condições mínimas necessárias para a sua inclusão no âmbito
escolar, neste sentido, promover a visita dos professores e colegas, quando o aluno não puder
se locomover, a participação da família durante o período de internação do aluno e mobilizar a
equipe escolar quando do retorno do aluno à escola.
O atendimento pedagógico em domicilio e as classes hospitalares teriam que propor
propostas de atendimento pedagógico diferenciadas, em razão da situação vivenciada pelo
paciente que se encontra hospitalizado. Esse atendimento pedagógico deve ser realizado juntamente com a instituição de ensino, em todas as suas esferas de atuação e deve contar também
com o apoio dos serviços de saúde.
Para atuar na classe hospitalar o pedagogo deve contar com o apoio dos diferentes
profissionais da área da saúde, para que tenha as informações necessárias de que necessita
para que o atendimento ocorra de maneira satisfatória. O conhecimento sobre o estado clínico
do educando atendido visa adequar as estratégias e métodos para que o aprendizado efetivo
ocorra e que o ambiente se torne aconchegante para a criança.
Os sistemas de ensino deverão promover estratégias que possibilitem a formação efetiva
e continuada dos educadores que atuam nas classes hospitalares e no atendimento pedagógico
domiciliar, para que estes profissionais estejam aptos a desenvolver o atendimento neste âmbito.
A pedagogia hospitalar atua para proporcionar o atendimento a criança hospitalizada, dando-lhe condições para que possa prosseguimento em sua aprendizagem no ambiente hospitalar,
contribuindo para o seu desenvolvimento e aprendizagem e facilitando o seu retorno à escola e
acompanhamento das atividades.
A pedagogia hospitalar oferece atendimento tanto para o paciente quanto para a família,
durante o período de tratamento do educando. Os problemas enfrentados na fase de internação
podem prejudicar o trabalho no âmbito hospitalar, a atuação do pedagogo
ocorre por meio de atividades lúdicas que irão auxiliar na motivação,
adaptação e no processo de recuperação do paciente.
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EDUCAÇÃO E ARTES E OS INSTRUMENTOS QUE
REGEM A COGNIÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de apresentar como a arte é uma das linguagens universais
que todos os seres humanos entendem e usam para se comunicar. Usamos a arte para entender quem somos, nossos lugares no mundo e o significado de nossas vidas. Usamos arte para
nos expressar e falar com os outros através do tempo e do lugar. Os seres humanos têm um
impulso essencial para criar e entender imagens visuais. Esse impulso é um dos traços básicos
que nos tornam humanos. O poder das artes visuais para enriquecer a experiência humana
e a sociedade é reconhecido e celebrado em todo o mundo. A arte e as artes visuais fazem
parte do registro histórico de todas as culturas e períodos históricos conhecidos pelos seres
humanos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Cognição; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

tema que norteará esse artigo surgiu da necessidade em conhecer a fundo a importância da arte no processo de ensino aprendizagem, e em especial os instrumentos
que regem a cognição infantil, visto que muitos ainda veem a arte como mero meio de entreter
os alunos sem fundamentação pedagógica.
Para tanto, o objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a importância e necessidade
do ensino mais significativo e atraente mediante atividades que envolvam a arte/ instrumentos
musicais, e música na educação infantil.
E, como objetivos específicos deste artigo são descobrir quais os benefícios dessas
atividades no desenvolvimento das crianças e quais são suas possibilidades educativas dentro
das propostas contidas nos PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais) e RCN`s (Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil), e outros livros consagrados no assunto.
O problema encontrado e que motivou esta pesquisa, é ter conhecimento de que em
muitas escolas de educação infantil as atividades lúdicas essenciais ao mundo infantil, como
pintura, música, dramatização e teatro e manuseio de instrumentos musicais são deixados de
lado e o que se sobressai é a questão da alfabetização antes do tempo.
A hipótese sobre o assunto que deu início a esta pesquisa é sabermos que a aprendizagem na educação infantil ocorre melhor se o lúdico como a música e seus instrumentos, estiver
presente nas atividades propostas. Sendo assim, será que as atividades que envolvam a música
e suas vertentes na Educação Infantil são mesmo significativas nessa etapa da aprendizagem?
Portanto, o desenvolvimento do assunto será baseado nas experiências vividas na Educação Infantil e nas pesquisas realizadas. A metodologia que será empregada neste trabalho
será a pesquisa de cunho teórico-bibliográfico, tendo como fonte de pesquisa: livros, dissertações de mestrados, materiais impressos e eletrônicos, recorrendo a autores renomados no
assunto. Após pesquisa, leitura, reflexão do que foi lido, será feita essa revisão bibliográfica e a
dissertação do assunto em questão.
Dentre essa dissertação, ficará claro que um professor mediador deve promover o desenvolvimento, não pará-lo ou impedi-lo, para o qual propõe, mas não impõe demandas, não
satura, ele deve ser firme, mas não agressivo, estará presente quando a criança dele precisar
e vai embora quando a presença dele o inibe. Em consequência, as ações educativas nos primeiros anos de vida, devem ser destinadas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional,
da linguagem, comportamento físico, motor, social, moral e criativo das crianças, de tal forma
que possa ser exitoso o espaço mais relevante na vida do ser humano para desenvolver suas
potencialidades.
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Neste sentido, é importante levar a educação ao norte da primeira infância hoje, então,
parece que não encontrou ainda sua direção, sua identidade e, então se move de acordo com
as modas de diferentes pedagogias, de diferentes propostas, sem encontrar uma maneira de
se situar com uma intencionalidade definida. A este respeito, investigações feitas por pesquisas
bibliográficas mostram que não há diretrizes precisas sobre o que se desenvolvem. Por outra
parte o desenvolvimento das crianças depende de múltiplas condições e esclarecê-los é uma
tarefa fundamental de muitas ciências: Psicologia, a Pedagogia e Neurologia, entre outras, que
fizeram suas contribuições significativas no que diz respeito as regularidades do desenvolvimento infantil.
Essas contribuições devem constituir a base para ações educativas no nível de educação inicial, o que denota a importância da atenção educacional nos primeiros anos da vida do
ser humano, deve constituir o mais importante desta reflexão teórica. Um aspecto fundamental
no desenvolvimento infantil é o relativo desenvolvimento intelectual e psíquico, a determinação
do que pode ser atribuído às estruturas e funções biológicas que são geneticamente dadas, e
que corresponde às condições de vida e educação, significa o eixo central de qualquer concepção sobre isso.
E, consequentemente, do que pode ser feito para permitir o desenvolvimento máximo de
todas as potencialidades do indivíduo, neste caso dos meninos e meninas.
A educação inicial torna-se um nível educacional fundamental em relação ao desenvolvimento das crianças, sua atenção não é poder limitar-se aos cuidados e custódia, ou à interação
da criança com outros e com os materiais, deve-se se concentrar na mediação dos recursos
cognitivos e na estimulação de todas as áreas de desenvolvimento. Avanços na neurociência e
psicologia alcançaram duas elaborações fundamentais, o primeiro é que sem a presença de um
cérebro humano não é possível o surgimento de qualidades psíquicas humanas e o segundo,
que o cérebro humano por si só não determina o surgimento de qualidades psíquicas. É digamos o psiquismo humano não surge sem condições humanas de vida.
A realidade é que as principais tendências existem atualmente respeitando às concepções de desenvolvimento psíquico, coincidem e apontam ao todo, à consideração de que, no desenvolvimento psíquico humano, eles têm papel importante tanto nas estruturas internas, constitucionais, biológicas e funcionais, como condições externas, sociais, culturais e educacionais. O
essencial deve ser tentar avaliar em que medida o biológico e o social são inter-relacionados na
educação da criança, em que sentido os fatores internos, basicamente constituídos pelo sistema
nervoso central e atividade nervosa superior, exerce influência sobre o que é determinado pelos
fatores externos, e em que a educação desempenha um papel crucial.
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OS JOGOS E AS REPRESENTAÇÕES

Para o ser humano, não basta fazer, é preciso compreender (fazer em pensamento). [...] No brinquedo simbólico, na sua construção imaginada e corporificada, a
criança vive e representa um sem-número de relações.
Saltar um rio largo, atravessar uma ponte estreita, repartir a comida feita, são atividades que materializam, na
prática, a fantasia imaginada, e que retornarão depois
da prática em forma de ação interiorizada, produzindo
e modificando conceitos, incorporando-se às estruturas
de pensamento (FREIRE 1997, p. 45).

Para Porcher (1982), o jogo leva ao
estabelecimento de uma figura de experiência
em representação de outro, como disponibilidade lúdica sobre situações. As subjacentes
imagens representativas realizando fantasias,
a partir do qual as figuras incorporam script
e linguagem emergindo das experiências do
espetáculo e sensorial, estabelecidas a partir
Ao desenhar a criança ou seus gráficos
corporais processos fundadores nível básico dá um significado que enfatiza uma situação
de subjetividade.
abrangente sem desmontar, como a interação
completa com um objeto no campo imediata
Na arte são discutidas hábitos e prá- e sensorial, em contraponto com os símbolos
ticas de trabalho, da cena de arte (como no organizados em linguagem. Uma interação
caso do desenho), que os números oferecem à imediata e sensorial é substituída por outra do
criança, como objetos, ligações entre significa- mesmo personagem (FREIRE, 1997).
dos coletivos e experiência individual, fórmulas
de interpretação do mundo e comportamento
HABILIDADES SENSORIAIS –
social, figuras de jogos sociais ou esboços de
MOTORAS DOS DESENHOS INFANTIS
interatividade humanos com o mundo. Para o
autor:
Estabilidade bimanual desenhos esféO desenho é o conjunto das atividades humanas que
desembocam na criação e fabricação concreta, em diversos materiais de um mundo figurativo. Estas figuras
podem ser feitas de formas carregadas de emotividade
e afetividade de formas codificadas, signos de uma linguagem elaborada. Elas exigem, para a sua fabricação,
da colaboração das mãos dos olhos, de instrumentos,
de técnicas e de materiais (PORCHER 1982, p.102).

Os desenhos das crianças, então, com
base nesta posição, a representação de um
modelo de vida prática, derivada de imediatismo sensorial, a complexidade da práxis humana, uma relação simbolizada entre relatora
crianças e seu ambiente de vida, como uma
figura central do mundo da criança em um momento de individuação. No simbolismo gráfico,
a experiência infantil sobressai no imaginário
coletivo como uma expressão inferencial dela
ver inscrito o sujeito em desenvolvimento:

ricos baseados em coordenadas de base, aumentam a sua diluição intencional em índices
de desenvolvimento da força de acoplamento
bimanual, a coordenação com a intenção de
controle e processamento de taxas de amplitude relativa (valor) em relação à precisão.
Da biomecânica, a coordenação bimanual mostra o controle conjunto de todos eles;
a distal maturação mais jovem próximo – emprega um grupo muscular proximal maior, mesmo para os movimentos mais finos, e como
desenvolvimento o envolveu.
Enquanto isso tenta determinar o envolvimento de modelos internos durante a execução, para estabelecer quando o ou o artista
reproduz um “protótipo” construídas ou estão
participando com uma das características visuais “exemplares” do objeto:
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A criança em atividade fabuladora ou expressiva participa ativamente do processo de criação. Durante a
construção ela se coloca uma sucessão de imagens,
signos, fantasias [...] importantes para o conhecimento
da produção da criança e evidenciam o desenvolvimento e expressão de seu eu e de seu mundo. Para a criança, essa linguagem ou comunicação que ela exercita
com parceiros visíveis ou invisíveis, reais ou fantasiosos, acontece junto com o seu desenvolvimento afetivo,
perceptivo e intelectual e resulta do exercício de conhecimento da realidade (FERRAZ; FUSARI, 1993, p.56).

O conteúdo (o que é desenhado) e o
sistema de denotação (como é desenhado) dependem um do outro. Assim, ele propõe quatro
etapas do desenho: rabiscos ou padrões (traços irreconhecíveis denotando a presença de
um “algo”); representacional (volume - protótipo, sistema de denotação, vastas regiões para
grandes e longos volumes para regiões longas);
espécies de duas dimensões (versões de um
modelo), regiões denotando faces do volume
ou campos visuais, segmentos representando
diferentes faces de diferentes ângulos, visão e
profundidade “irreais”, plano frontal-paralelo,
não projeção retiniana, consistência plana ao
interior e aos espécimes tridimensionais (denotados por bordas e contornos, informação
diferenciada da que vem da forma, realismo visual, ângulo de visão específico no sistema de
projeção e no conteúdo): “Através do brincar
a criança experimenta, organiza-se, regula-se,
constrói normas para si e para o outro. Ela cria
e recria, a cada nova brincadeira, o mundo que
a cerca. O brincar é uma forma de linguagem
que a criança usa para compreender e interagir
consigo, com o outro, com o mundo” (VIEIRA,
2001, p.104).
Habilidades artísticas em diversidade
de expressão simbólica e complementaridade
de rigidez e flexibilidade no desenho destacam
a “obra de arte” crianças em comunicação infantil – adulto e socialização artística, apresentado em um contexto interpessoal, um contrato
entre a criança – artista e um espectador.

A observação de como é desenhada e
os comentários da criança durante a elaboração permitem inferências sobre instâncias micro genéticas, sem a preocupação de etapas
ou sequências de desenvolvimento. O desenho
evolui da correspondência símbolo-referência
(girino a dois anos e meio, até linhas detalhadas em cinco anos), (VIEIRA, 2001).
O desenho ganhará profundidade e
perspectiva, detalhes elaborados e formas
distinguíveis, ilustrando situações e atividades
com significado. A variabilidade na organização e flexibilidade nas regras mostra múltiplas
formas de pensar e desenhar; ao invés de progressão linear, é uma escolha e diversidade do
repertório disponível, em interação com o contexto. Neste sentido, Pillar complementa:
[...] para que a criança se aproprie do sistema de representação da escrita, ela terá que reconstruí-lo, diferenciando os elementos e as relações próprias ao sistema, bem como a natureza do vínculo entre o objeto
de conhecimento e a sua representação (PILLAR, 1996,
p.32).

Entre dois a cinco anos, a preeminência tipo de desenho é uma representação
mental da imagem corporal mostrando como
a criança tem um modelo mental completo e o
pictograma é a sua versão concisa sem priorizar o tronco ou como desenhá-lo (PILLAR,
1996, p.32).
Esquemas de gênero são organizados
na primeira infância, exacerbando a socialização por gênero no desenho. As diferenças nas
experiências de meninos e meninas, devido à
socialização de normas, influenciam a arte infantil incipiente, sintonizando-a com estereótipos societários de gênero. Essa influência cultural mostra como, nas culturas ocidentais, os
motivos são polarizados em certas direções.
Embora suas descobertas mostram o que e
como são desenhadas, elas contrastam com
aquelas encontradas em outras culturas. Dessa forma, para os autores:
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Esta nova etapa é de grande interesse no desenvolvimento das crianças. Representa o ponto em que elas
começam a dar nomes às suas garatujas. Talvez o menino diga: “está é mãe”, ou “este sou eu correndo”.
Contudo, no desenho, não são reconhecíveis nem ele
nem mãe. Esta atribuição de nomes às garatujas é de
grande significado, pois indica uma transformação no
pensamento da criança (BRITTAIN; LOWENFELD, 1997,
p. 123).

Segundo os autores (1997), o grupo
de pares destaca-se como um dos agentes
socializadores mais relevantes, influenciando opiniões, comportamentos, conformidade
e aderência. A influência dos pares afetaria a
aprendizagem baseada na observação, porque
o desenho gera conversas a troca de ideias e
comparações explícitas, estimulantes qualidades técnicas e significados, comentários positivos ou negativos que encorajam ou desencorajam as cognições parceiro de troca ativador
verbal, transmissores influências sobre noções
de arte infantil, sob o realismo e a literalidade,
na “precisão” da representação, provedores
de crítica. Intersubjetividade (comunicação e
não fala). Provedores de crítica. Intersubjetividade (comunicação e não fala) Provedores de
crítica. Intersubjetividade (comunicação e não
fala) alternativas de modelo, verbalizar ideias
compartilhadas, soluções ou entendimentos,
um processo que se converte em processos
interpsicológicos em intrapsicológico.
Fassina (2007) completa afirmando
que, no desenvolvimento do desenho infantil,
a pouca ênfase dada à influência sociocultural,
estabelecida entre culturas e dentro da mesma cultura e historicamente. A variabilidade é
indicativa de uma imagem mutante de acordo
com fatores sócio-históricos que afetam as
convenções e demonstram a relatividade da
abordagem endógena. Abordar a gênese do
desenho dos esquemas gráficos que refletem
personalizações para algo visto no mundo ou
desenvolvido pelo olho da mente, impulsionada por forças endógenas, comprometidas para
adquirir aparelhos com recursos básicos compartilhados durante as atividades espontâneas:

[...] o desenho antecede, organiza e estrutura o pensamento narrativo. Serve como ponte (zona proximal) entre o desenvolvimento real e o potencial, ou seja, serve
como auxiliar de significação do texto verbal e escrito
num primeiro momento de aprendizagem da língua escrita (FASSINA, 2007 p.3).

Esta habilidade requer compartilhar
ideais artísticos culturalmente mediados. Importantes, então, serão os mecanismos para
adquiri-lo. Ao produzir recursos básicos, o novo
designer deve combinar habilidades simbólicas. Primeiro novos esquemas gráficos são
produzidos em conjunto com outros incorporados como um repertório; o fornecimento de
adulto verbal e não verbais em convenções
simbólicas e contribuições criança a partir de
suas contribuições são ilustradas dimensões
centrais, léxico desagregados, morfologia, semântica (ligação lexical - significado), sintaxe
(combinação lexical - imagens mais sofisticados e coerentes) e usos pragmáticos ou simbólicos no mundo real (FASSINA, 2007).

AS IMPLICAÇÕES DA INTERFERÊNCIA
ADULTA NAS INTERAÇÕES GRÁFICAS
Segundo documentos oficiais (BRASIL,
2001), os valores e expectativas dos adultos
medeiam à interação gráfica, como sua importância e sua relação com as habilidades posteriores (por exemplo, escrita), bem como o ensino do desenho. Ao produzir recursos básicos,
o novo designer deve combinar habilidades
simbólicas. Primeiro novos esquemas gráficos
são produzidos em conjunto com outros incorporados como um repertório:
Desde o início da história da humanidade a arte sempre
esteve presente em praticamente todas as formações
culturais. O homem que desenhou um bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender, de algum modo,
seu ofício. E, da mesma maneira, ensinou para alguém
o que aprendeu. Assim, o ensino e a aprendizagem da
arte fazem parte, de acordo com normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento
que envolve a produção artística em todos os tempos.
No entanto, a área que trata da educação escolar em
artes tem um percurso relativamente recente e coincide
com as transformações educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do mundo (BRASIL,
2001, p.21).
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Os primeiros rabiscos são explorações
da realidade, forma e movimento, para crianças até aos cinco anos de idade, retirados do
realismo intelectual (não “visual”), a partir de
suas cabeças, não do observado, porque são
“principalmente simbolistas”.
Nessa idade, você pode mudar os padrões básicos de desenho (uma pessoa que
não pode existir, não pode ser) há números
existentes, por “distorções” (várias cabeças,
muitos dedos) ou “substitutos” (fantasma, palhaço) ou ao solicitar um objeto familiar, mas
pouco frequente em seus desenhos (bicicleta), sucedidos pelo slogan de desenhar uma
bicicleta que não existe, não pode ser, com resultados semelhantes, evidência de mudança,
permanência de estruturas básicas e capacidade de pensar antecipadamente e variar padrões; a história discrimina a capacidade inicial
de variar os temas.

ao objeto. Esse tratamento combinado de dimensionalidade e significado é fortalecido à
medida que o desenvolvimento das crianças
progride, enfatizando a familiaridade com os
objetos.
Nesse sentido, Derdyk (1989), as propriedades dos objetos, por sua descrição tridimensional, obstruem a perspectiva visual que
captura apenas sua aparência, uma vez que a
primeira é ativada quando se trata de alcançar
a segunda, mesmo quando reproduz objetos
inexistentes que sugerem uma representação
tridimensional:
A linha, elemento essencial da linguagem gráfica, não
se subordina a uma forma que neutraliza suas possibilidades expressivas. A linha pode ser uniforme, precisa
e instrumentalizada, mas também pode ser ágil, densa,
trepidante, redonda, firme, reta, espessa, fina, permitindo infindáveis possibilidades expressivas. A linha revela
a nossa percepção gráfica. Quanto maior for o nosso
campo perceptivo, mais revelações gráficas iremos obter. A agilidade e a transitoriedade natural do desenho
acompanham a flexibilidade e a rapidez mental, numa
integração entre os sentidos, a percepção e o pensamento (DERDYK, 1989, p.24).

As variantes preferidas (distorção ou
substituição) mostram a construção de soluções. A importância da história associada também tem sido estudada, com base no motivo
A importância fornece facilitação pelo
de entrada nas aulas, e também com resulta- conhecimento disponível e não pela interferêndos semelhantes:
cia. Além disso, promove o processo de planejamento, ao encerrá-lo em unidades analisáveis
A arte na educação como expressão pessoal e como e certas características da comunidade com
cultura é um importante instrumento para a identificaoutra memória anterior e disponível a longo
ção cultural e o desenvolvimento individual. Por meio
da arte é possível desenvolver a percepção e a ima- prazo em integração progressiva, com destaginação, apreender a realidade do meio ambiente, de- que significativo, identificável nos detalhes básenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo sicos unidades que melhoram a atenção e eles
analisar a realidade percebida e desenvolver a criativi- seriam negligenciados em desenhos sobre obdade de maneira a mudar a realidade que foi analisada
jetos desconhecidos:
(BARBOSA, 2002 p. 18).
Para o autor (2002) a descrição tridimensional interna durante a cópia de objetos
familiares ou não familiares como a chave para
a nitidez da imagem e sua representação linear
que o fator reflete ao conhecimento e familiaridade sobre os objetos que contribuem para o
seu significado e gráficos, favorecendo a combinação e estruturação dos dados disponíveis.
O significado direciona a atenção dos detalhes
da necessidade ou não de sua presença em
função da fidelidade da produção em relação

[...] Estamos acostumados a oferecer cadernos, lápis
e canetas e estimulá-las a desenhar. E quando fazem
uma coisa redonda, com alguns pontos dentro e umas
linhas retas que saem dessa bola dizemos: “Já começou a desenhar. É uma figura humana!”. Vemos com
olhos positivos essa produção que, de outro ponto, poderia ser considerada feia, ruim. Quando dessas linhas
retas saem outras, dizemos: “Já colocou dedos, olhos,
cabelos”, Ficamos fascinados diante da produção e
não pensamos que ela pode começar a escrever. Se
as letras não são convencionais, dizemos: “Melhor que
não escreva”. Aprender a escrever não é um processo
idêntico, mas é parecido com aprender a falar. Se nos
dissessem para não falar até pronunciarmos correta-
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mente todos os sons, seríamos todos mudos. Faz sentido dizer que se aprende a ler lendo e que se aprende
a escrever escrevendo, na medida em que enxergamos
isso como um processo. Há uma maneira de escrever
aos 3,4 e 5 anos como há uma maneira de falar aos
3,4 e 5 anos. Para a fala, não exigimos perfeição desde
o início, mas fazemos isso com a escrita (FERREIRO,
2013,p.2).

Sobre o conhecimento implícito e sua
manifestação em desenhos infantis, estes compreendem um modo adaptativo do comportamento da criança, sensível às características
estruturais de qualquer situação vivenciada
sem recorrer deliberadamente para qualquer
aspecto do conhecimento explícito sobre o assunto.

Fazer arte não é imitar o trabalho dos
outros, nem colorir um desenho, fazer arte é:
[...] As artes visuais expressam, comunicam e atribuem
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos tanto bidimensional como tridimensional, além de
volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos bordados, entalhes, etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo,
a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade
e a semelhança são atributos da criação artística. A
integração entre os aspectos sensíveis, afetivos e intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção
de interação e comunicação social, conferem caráter
significativo às artes visuais (RCNEI, 1998).

Afinal, por meio do desenho, a criança
cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem ser acomodadas pelas leituras simbólicas através da relação
que a criança estabelece consigo mesma, com
as outras pessoas, com a imaginação e com a
cultura.

Abrange campos importantes de aquisições perceptivas, cognitivas e motoras, incluindo aspectos associados à aprendizagem
de línguas primárias e secundárias, levando
à elaboração categórica, bem como à leitura
e escrita. O processo começa com o recém-nascido e só mais tarde ativará um dispositivo
endógeno, responsável pelo conhecimento exDevido às transformações que vêm
plícito, resultante da redescrição representacio- ocorrendo no mundo, às mudanças no ensino
nal. Este dispositivo favorece a sensibilidade a de Arte ocorreram da mesma forma. Ou seja,
estruturas complexas no ambiente.
o professor deve estar aberto a ter um modelo
pedagógico atual e muitas vezes se utilizar de
Por meio da articulação do fazer artísti- recursos tecnológicos, buscando assim contrico, da apreciação e da reflexão se dá o desen- buir para o desenvolvimento dos alunos. Ativivolvimento do seu aprendizado tanto prático, dades inovadoras e que se utilizam das artes
quanto reflexivo.
quando bem planejadas, oportunizam as melhores e mais significativas aprendizagens para
todas as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após pesquisa, leitura e reflexão das referências bibliográficas estudadas em livros, dissertações de mestrados, materiais impressos e eletrônicos, recorrendo a autores renomados no
assunto, conclui-se que a arte e suas vertentes são muito importantes na educação infantil, pois
por meio dela, diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas.
Dentro dessa visão, a arte é vista como um universo que reúne expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio
em que vive. Ao responder aos diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental,
social, emocional e espiritual, a arte pode ser considerada um agente que contribui no processo
ensino aprendizagem.
A arte é primordial em todos os aspectos da vida e principalmente no que diz respeito
ao ensino e aprendizagem. Sendo assim é mediante a arte que a criança irá construir um vasto
conhecimento cultural e social. No meio escolar, mais especificamente na educação infantil onde
a Arte sempre está presente nas atividades diárias, é que esse aprendizado rico e significativo irá
ocorrer. Mediante as atividades que envolvam a arte, a criança cresce em seu aspecto cognitivo,
afetivo e emocional, contribuindo assim na formação integral.
Quando as atividades são relacionadas a Arte nas escolas, se promove um ambiente,
alegre, harmonioso e cheio de prazer no qual as crianças vão aprender coletivamente a socializar umas com as outras, construindo assim sua própria história. É preciso então, abraçá-la como
uma ferramenta imprescindível em sala de aula, pois com essa ferramenta o professor poderá
enriquecer a sua prática pedagógica e também levar o aluno a conhecer a vasta cultura do seu
país, e construir mecanismos para a formação de sua identidade.
O ambiente escolar pode e deve promover situações para o aluno entrar em contato
frequente com o universo artístico visto que isso favorecerá o desenvolvimento em geral e os tornará habilidosos e conscientes de seu papel social. As vastas linguagens artísticas (artes visuais,
teatro, música e dança) devem fazer parte das práticas pedagógicas diárias. No entanto, a arte
deve ultrapassar o ambiente escolar e se fazer presente no meio social desse aluno.
Sendo assim, os espaços culturais, são de grande valia e, se faz necessário sua expansão em vários locais. A criação de um ambiente onde os alunos tenham acesso a uma variedade de materiais visuais, ferramentas de interatividade, oficinas de pintura, dança, fotografia,
artesanato, teatro, música, etc., é fundamental nessa visão pedagógica e artística. É necessário
promover visitas aos espaços culturais como museus, exposições, teatros, etc., essas atividades
favorecem a visão ampla e significativa do conhecimento de mundo, além de estimular a busca
por novas aprendizagens.
Atualmente, nos acostumamos a um mundo em que as mudanças ocorrem com velocidade sem precedentes. Isso nos força a questionar a noção de nosso conhecimento em suas
várias esferas. A teoria desenvolvida a partir da objetividade do quantitativo e, além disso, as ciências naturais com base no pensamento científico incorporaram outros conhecimentos, a construção de um pensamento crítico baseado em fenômenos incluindo o conceito de interpretação.
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É uma extensão do paradigma cognitivista, que posiciona a subjetividade em um lugar
mais relevante. O conhecimento que é construído a partir da experiência e pensamento das
Artes Visuais é configurado a partir do interpretativo e da práxis. Essa expansão é largamente
inspirada nas possíveis leituras da produção artística baseadas na interpretação hermenêutica.
É essa mesma interpretação que nos permite inserir um pensamento sobre o fenômeno estético
como um evento que não é isolado ou restrito a formas sensíveis não condicionadas pela racionalidade. Trata-se mais de considerar o ensino das artes visuais como um conjunto de fenômenos que podem ser experimentados a partir de diferentes abordagens de pensamento e ação.
Esse tipo de problema alude a uma necessidade: encarar a realidade do mundo contemporâneo com clareza em relação aos pressupostos epistemológicos que constituem o quadro de
referência da ação docente. Superando o binário de oposição entre conceitos levou a uma desconstrução que enfatiza a identificação dessas oposições, mas também procura apontar como
seus componentes não são exclusivos, mas formam um conjunto que nos permite compreender
a sua complexidade.
Por fim, propõe alguns princípios que devem ser considerados na educação artística e,
com ela, o que podemos chamar de experiência artística. O primeiro princípio é em relação ao
objetivo primário da educação artística visual, que é colocar em primeiro plano o que as artes
têm de diferente, o que significa que nenhuma justificativa deve ser buscada ao que as artes
existem, mas valorizá-las por aquilo que diferem das demais disciplinas e por seu valor intrínseco, o que permite evidenciar aspectos do mundo com recursos plásticos e visuais, mostrando
aos educandos o caráter significativo da própria arte.
O princípio está relacionado com a inteligência artística, que deve ser promovida a partir
da reflexão que ocorre como uma condição fundamental para a criação, professores de arte devem ajudar seus alunos a se tornar mais inteligível a relação com todas as suas manifestações,
incluindo a cultura popular. Essas conquistas entregam cognição sobre as artes e seu desenvolvimento histórico, técnico e cultural, possui potenciais ferramentas que orientam o esclarecimento dos atributos estéticos das obras produzidas, ou seja, aqueles atributos que demonstram as
características visuais para sustentar elementos cognitivos extras-artística.
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PARADIGMAS EM GESTÃO

RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido a partir da revisão bibliográfica, buscando relacionar o conteúdo ao princípio da gestão democrática da educação presente na Constituição
Federal de 1988 e na LDB, às alternativas para sua materialização no âmbito das unidades
escolares na perspectiva de superação do formalismo que tem caracterizado os mecanismos
de ação coletiva na escola. Trata da gestão de organizações, observando os conceitos que
sustentam a mudança de concepção e suas implicações; as limitações do modelo estático de
escola e de sua direção; a transição de um modelo estático para um paradigma dinâmico; a
descentralização, a democratização da gestão escolar e a construção da autonomia da escola.
Todo esse movimento, alterando o sentido e concepção de educação, de escola e da relação
escola/sociedade, tem envolvido um esforço especial de gestão, isto é, de organização da escola, assim como de articulação de seu talento, competência e energia humana, de recursos
e processos, com vistas à promoção de experiências de formação de seus alunos, capazes de
transformá-los em cidadãos participativos da sociedade.

Palavras-chave: Descentralização; Autonomia; Gestão Democrática

280

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo analisar questões fundamentais e os novos desafios em
face das novas demandas que a escola enfrenta, no contexto de uma sociedade
que se democratiza e se transforma. Muitos destes desafios já se acham reconhecidos conceitualmente, embora, em muitos casos, sejam trabalhados apenas genericamente
pela comunidade educacional. Sua notoriedade ocorreu, principalmente, por terem sido propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Os sistemas educacionais, como um todo, e os estabelecimentos de ensino, como unidades sociais especiais, são organismos vivos e dinâmicos, fazendo parte de um contexto
socioeconômico e cultural marcado não só pela pluralidade, como pela controvérsia que vem,
também, a se manifestar na escola; portanto, com tais características devem ser também as
escolas entendidas.
Ao serem vistas como organizações vivas, caracterizadas por uma rede de relações
entre todos os elementos que nelas atuam ou interferem direta ou indiretamente, a sua direção
demanda um novo enfoque de organização e é a esta necessidade que a gestão escolar procura
responder. Ela abrange, portanto, a dinâmica das interações, em decorrência do que o trabalho,
como prática social, passa a ser o enfoque orientador da ação de gestão realizada na organização de ensino.
É possível afirmar que, tendo em vista o momento de transição entre esses dois enfoques, a escola se defronta muitas vezes, ainda, com um sistema contraditório, em que as forças
de tutela ainda se fazem presentes, ao mesmo tempo em que os espaços de abertura são criados, e a escola é instigada a assumir ações para as quais ainda não desenvolveu a competência
necessária. Portanto, a escola e seus dirigentes se defrontam com a necessidade de desenvolver novos conhecimentos, habilidades e atitudes para o que não dispõem mais de modelos e
sim de concepções.
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CONCEPÇÃO DE ESCOLA
Já é comum a afirmação de que vivemos uma época de mudança. Porém, a mudança mais significativa que se pode registrar é a
do modo como vemos a realidade, de como
dela participamos e estabelecendo sua construção.

é hoje, mais do que nunca, bombardeada por
demandas sociais das mais diversas ordens.
Observa-se, também, o interesse de grupos e
organizações, no sentido de colaborarem com
a escola, constituindo-se essa área, um campo
fértil para a realização de parcerias em prol da
educação, para o desenvolvimento da sociedade e, por conseguinte, um grande desafio
para os gestores escolares, por exigirem deles
novas atenções, conhecimentos e habilidades.
São demandadas mudanças urgentes na escola, a fim de que garanta formação competente
de seus alunos, de modo que sejam capazes
de enfrentar criativamente, com empreendedorismo e espírito crítico, os problemas cada vez
mais complexos da sociedade.

No geral, em toda a sociedade, observa-se o desenvolvimento da consciência de
que o autoritarismo, a centralização, a fragmentação, o conservadorismo e a ótica do dividir
para conquistar, do perde-ganha, estão ultrapassados, por conduzirem ao desperdício, ao
imobilismo, ao ativismo inconsequente, à não
responsabilização por atos e seus resultados
A educação, no contexto escolar, se
e, em última instância, à estagnação social e
complexificação e exige esforços redobrados
ao fracasso de suas instituições.
e maior organização do trabalho educacional,
Essa mudança de paradigma é marca- assim como participação da comunidade na
da por uma forte tendência à adoção de con- realização desse empreendimento, a fim de
cepções e práticas interativas, participativas e que possa ser efetiva, já que não basta ao esdemocráticas, caracterizadas por movimentos tabelecimento de ensino apenas preparar o
dinâmicos e globais, com os quais, para deter- aluno para níveis mais elevados de escolaridaminar as características de produtos e serviços, de, uma vez que o que ele precisa é de apreninteragem dirigentes, funcionários e clientes, der para compreender a vida, a si mesmo e a
ou usuários, estabelecendo alianças, redes e sociedade, como condições para ações comparcerias, na busca de soluções de problemas petentes na prática da cidadania. E o ambiente
escolar como um todo deve oferecer-lhe esta
e alargamento de horizontes.
experiência.
Em meio a essa mudança, não apenas
a escola desenvolve essa consciência, como
GESTÃO E RELAÇÃO ESCOLA/
a própria sociedade cobra que o faça. É a esSOCIEDADE
cola que encontra, hoje, no centro de atenções
da sociedade. Isto porque se reconhece que a
Segundo BARROSO (1997), com base
educação, na sociedade globalizada e economia centrada no conhecimento, constitui gran- nos documentos oficiais educacionais, afirma
de valor estratégico para o desenvolvimento de que a Educação, dada sua complexidade e
qualquer sociedade, como condição importan- crescente ampliação, já não é vista como responsabilidade exclusiva da escola. A própria
te para a qualidade de vida das pessoas.
sociedade, embora muitas vezes não tenha
Embora o enfoque não seja plenamen- bem claro de que tipo de educação seus jote adotado e, quando levado em consideração, vens necessitam, já não está mais indiferente
seja orientado, ainda, por um velho e já en- ao que ocorre nos estabelecimentos de ensino.
fraquecido paradigma orientador da cobrança, em vez de participação, ele tem grande
impacto sobre o que acontece na escola, que
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Não apenas exige que a escola seja
competente e demonstre ao público essa competência, com bons resultados de aprendizagem pelos seus alunos e bom uso de seus
recursos, como também começa a se dispor
a contribuir para a realização desse processo,
assim como a decidir sobre os mesmos. São
inúmeros os exemplos de parcerias já existentes no contexto nacional entre organizações
não-governamentais e empresas, com a escola, assim como o bom funcionamento de Associações de Pais e Mestres ( BARROSO, 1997).
As limitações do modelo estático de
escola e de sua direção até bem pouco tempo,
que se observava como hegemônico, era o de
diretor tutelado dos órgãos centrais, sem voz
própria, em seu estabelecimento do ensino,
para determinar os seus destinos e, em consequência, desresponsabilizado dos resultados
de suas ações e respectivos resultados. Seu
papel, nesse contexto, era o de guardião e gerente de operações estabelecidas em órgãos
centrais. Seu trabalho constituía-se, sobretudo,
repassar informações, controlar, supervisionar,
dirigir o fazer escolar, de acordo com as normas propostas pelo sistema de ensino ou pela
mantenedora (BARROSO, 1997).
Era considerado bom diretor quem
cumpria essas obrigações plenamente, de
modo a garantir que a escola não fugisse ao
estabelecido em âmbito central ou em hierarquia superior. Cabe lembrar que esse procedimento era possível, uma vez que a clientela
escolar era mais homogênea, ante a elitização
da educação, em vista do que, quem não se
adequasse ao sistema, era dele banido (BARROSO, 1997).
Nesse sentido Parente (1999) afirma
que a expulsão explícita ou sutil de alunos da
escola foi uma prática aceita como natural. O
entendimento que sustentava essa homogeneidade era o de que o participante da escola
deve estar disposto a aceitar os modelos de
organização estabelecidos e a agir de acordo com eles. Portanto, tensões, contradições

e conflitos eram eliminados ou abafados. Os
elevadíssimos índices de evasão escolar que
marcaram a escola brasileira podem ser também explicados por um esforço no sentido de
manter a homogeneidade da clientela escolar
(PARENTE, 1999).
Essa situação está associada ao entendimento limitado de que a escola é responsabilidade do governo, visto este como uma
entidade superior e externa à sociedade, uma
supra entidade, ao mesmo tempo autoritária e
paternalista. A leitura, ao pé da letra, da determinação constitucional de que educação é dever do Estado, é comumente associada a este
entendimento. Segundo ela, portanto, educação é apenas direito da sociedade (PARENTE,
1999).
A dissociação entre direitos de uns e
deveres de outros, ao perpassar a sociedade
como um todo, produz na educação, diretores
que não lideram, professores que não ensinam,
alunos que não aprendem, todos esperando
que o outro faça alguma coisa, para resolver
os problemas ou dificuldades, inclusive os ocupantes de posições no sistema de ensino (PARENTE, 1999).
Segundo essa concepção, adotou-se
uma fundamentação teórica de caráter mais
normativo, determinada pelo princípio de certo-errado, completo-incompleto, perfeito-imperfeito. Adotou-se o método de administração
científica, orientado pelos princípios da racionalidade limitada, da linearidade, da influência
estabelecida de fora para dentro, do emprego
mecanicista de pessoas e recursos para realizar os objetivos organizacionais, da fragmentação e redução dos processos educacionais a
tarefas exercidas sem vida e sem espírito; nem
mesmo, muitas vezes, o pedagógico, como é o
caso de corrigir provas, dar nota, dentre outros.
Também associada a esta concepção é o entendimento de que o importante é fazer o máximo (dimensão quantitativa) e não o de fazer
o melhor e o diferente (dimensão qualitativa)
(PARENTE, 1999).
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Com esse enfoque, administrar corresponderia a comandar e controlar, mediante
uma visão objetiva de quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada,
até mesmo para manter essa objetividade e a
própria autoridade, centrada na figura do diretor (PARENTE, 1999).

-A objetividade garante bons resultados,
sendo a técnica o elemento fundamental para a
melhoria do trabalho.
-Estratégias e modelos de administração
que deram certo não devem ser mudados, como
forma de garantir a continuidade do sucesso.

-Os profissionais e usuários das organizações, como é o caso do professor e dos alunos,
são considerados como participantes cativos das
mesmas, em vista do que aceitariam facilmente
as normas impostas, bastando para isso serem
-A realidade é regular, estável e per- cooptados.
manente, sendo dada em caráter absoluto, em
-A contrapartida a esse cooptação é o
vista do que os sistemas de ensino e as organizações escolares não se diferenciam significa- protecionismo a esses participantes, mediante
tivamente entre si, cabendo a todos a mesma ações paternalistas e condescendentes (PARENTE, 1999).
forma de atuação em suas comunidades.

ESTES SÃO ALGUNS PRESSUPOSTOS
QUE EMERGEM DESSE ENFOQUE
SOBRE A REALIDADE:

-O ambiente de trabalho e comportamento humano são previsíveis, podendo ser,
em consequência, controláveis por normas e
regulamentos, que garantiriam uniformidade de
ação.
-Incerteza, ambiguidade, tensão, conflito e crise são encarados como disfunções e
como problemas a serem evitados e reprimidos, e não como oportunidades de crescimento e transformação.

Mediante a orientação por tais pressupostos, resultou uma hierarquização e verticalização dos sistemas de ensino e das escolas,
uma desconsideração aos processos sociais neles vigentes, a burocratização dos processos, a
fragmentação de ações e sua individualização e,
como consequência, a desresponsabilização de
pessoas em qualquer nível de ação, pelos resultados finais. A eles está associada a administração por comando e controle, centrada na autoridade e distanciada da implementação de ações,
construindo-se, dessa forma, uma cultura de determinismo e dependência (PARENTE, 1999).

-Os sucessos, uma vez alcançados,
Dada, no entanto, a crescente complexiacumulam-se aos anteriores e mantêm-se por
si mesmos, não demandando esforços espe- dade das organizações e dos processos sociais
nelas ocorrentes, caracterizada pela diversificaciais de manutenção e desenvolvimento.
ção e pluralidade de interesses que envolvem,
e a dinâmica das interações no embate desses
-A responsabilidade maior do dirigente interesses, não se pode conceber sejam elas
é a obtenção e a garantia de recursos neces- geridas pelo enfoque limitado da administração
sários para o bom funcionamento da unidade, científica, pelo qual, tanto a organização, como
sendo a precariedade de recursos considera- as pessoas atuando em seu interior, eram consida como o maior impedimento à realização do deradas como componentes de uma máquina a
seu trabalho.
ser manejada e controlada de fora para dentro.
Também segundo esse enfoque, os problemas
-A melhor maneira de administrar é a recorrentes seriam, sobretudo, encarados como
de fragmentar o trabalho em funções e tarefas carência de insumos, em desconsideração à falta
que, para serem bem executadas, devem ser de orientação de seu processo e dinamização da
atribuídas a diferentes pessoas, que se espe- energia social necessária para promovê-lo (PARENTE, 1999).
cializam nelas.
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A TRANSIÇÃO PARA UM PARADIGMA
DINÂMICO
Um novo paradigma emerge e se desenvolve sobre a educação, a escola e sua gestão, como, aliás, em todas as áreas de atuação
humana, tendo em vista que se trata de um
movimento consistente e sem retorno. E a ideia
que perpassa todos os segmentos da sociedade é a que demanda espaços de participação
Lück (1999) associados aos quais estão, inevitavelmente, os esforços de responsabilidade.
Há de se dar conta, no contexto da escola, da multiculturalidade de nossa sociedade, da importância e riqueza dessa diversidade, associados à emergência do poder local e
reivindicação de esforços de participação. Em
decorrência da situação exposta, muda a fundamentação teórico-metodológica necessária
para a orientação e compreensão do trabalho
da direção da escola, que passa a ser entendido como um processo de equipe, associado
a uma ampla demanda social por participação
(LÜCK, 1999).

-A realidade é dinâmica, sendo construída socialmente, pela forma como as pessoas pensam, agem e interagem.
-O ambiente social e comportamento
humano são dinâmicos e por isso, imprevisíveis, podendo ser coordenados e orientados
e não plenamente controlados. O controle cerceia, a orientação impulsiona.
- Incerteza, ambiguidade, contradições,
tensão, conflito e crise são vistos como elementos naturais de qualquer processo social
e como condições e oportunidades de crescimento e transformação.
-Boas experiências realizadas em outros contextos servem apenas como referência
e não como modelos, não podendo ser transferidas, tendo em vista a peculiaridade de cada
ambiente organizacional.
-A melhor maneira de realizar a gestão
de uma organização é a de estabelecer a sinergia, mediante a formação de equipe atuante, levando em consideração o seu ambiente
cultural.
-O talento e energia humanos associados são os melhores e mais poderosos recursos para mover uma organização e transformá-la (LÜCK, 1999).

Esse paradigma é marcado, sobretudo,
por uma mudança de consciência a respeito da
realidade e da relação das pessoas na mesma;
Para Senge (1993), a partir de tais
se assim não fosse, seria apenas uma mudança de modelos. Essa mudança de consciência pressupostos, emerge o entendimento de que
está associada à substituição do enfoque de professores, equipe técnico-pedagógica, funadministração, pelo de gestão (LÜCK, 1999). cionários, alunos, pais, comunidade, todos,
não apenas fazem parte do ambiente cultural,
Cabe ressaltar que não se trata de mas o formam e constroem, pelo seu modo de
simples mudança terminológica e sim de uma agir em vista do que, de sua interação depenfundamental alteração de atitude e orientação dem a identidade da escola na comunidade, o
conceitual. Portanto, sua prática é promotora seu papel na mesma e os seus resultados.
de transformações de relações de poder, de
práticas e da organização escolar em si, e não
de inovações, como costumava acontecer com
a administração científica (LÜCK, 1999). Esse
novo paradigma é fundamentado pelos seguintes pressupostos:

A mudança de consciência implica o
reconhecimento desse fator pelos participantes
do processo escolar, de sua compreensão ao
seu papel em relação ao todo, uma vez que,
como lembra Peter Senge (1993), quando os
membros de uma organização concentram-se
-A realidade é global, estabelecendo apenas em sua função, eles não se sentem
uma rede de fatos, circunstâncias e situações, responsáveis pelos resultados. E essa percepção setorizada tem sido a responsável pelo fraintimamente interligadas.
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cionamento e dissociação das ações escolares
e consequente diluição do seu trabalho e dos
seus efeitos. Todos estão lembrados dos esforços despendidos por inúmeros sistemas de
ensino, no sentido de definir e delimitar papéis
e funções de profissionais da escola, em vez
de descrever suas responsabilidades por resultados.
Segundo este novo paradigma, entende-se que os problemas são globais e complexos, em vista do que ações locais e tópicas, em desconsideração ao conjunto de que
fazem parte, são ações inconsequentes, no
sentido de transformar a escola e mover sua
prática social voltada para o desenvolvimento.
Em decorrência, a qualidade da educação não
poderia mais ser promovida pelo enfoque administrativo, pelo qual se garantiriam recursos
e se promoveriam ações concentradas em determinados focos prioritários e isolados, na expectativa de que viessem a repercutir no conjunto (SENGE, 1993).
Portanto, tal entendimento implicaria
a realização de ações conjuntas, para as quais
todos os participantes do contexto escolar deveriam concorrer (LÜCK, 1996). Em acordo
com esses pressupostos, um gestor da dinâmica social é um mobilizador e orquestrador
de atores, um articulador da diversidade para
dar-lhe unidade e consistência, na construção
do ambiente educacional e promoção segura
da formação de seus alunos.
Para tanto, em seu trabalho, presta atenção a cada evento, circunstância e ato, como
parte de um conjunto de eventos, circunstâncias e atos, considerando-os globalmente, de
modo interativo e dinâmico. Tal atitude garante a possibilidade de que pense grande e aja
no pequeno Klink (1993), isto é, que em suas
ações localizadas tenha em mente o conjunto
todo da escola e seu papel educacional, não
apenas imediato, mas de repercussão no futuro, em acordo com visão estratégica e com
amplas políticas educacionais. Implica ter uma
visão da escola inserida em sua comunidade,
a médio e longo prazo, com horizontes largos.

É no contexto desse entendimento, que
emerge o conceito de gestão escolar, que ultrapassa o de administração escolar, por abranger
uma série de concepções não abarcadas por
este outro, podendo-se citar a democratização
do processo de construção social da escola
e realização de seu trabalho, mediante a organização de seu projeto pedagógico, o compartilhamento do poder realizado pela tomada
de decisões de forma coletiva, a compreensão
da questão dinâmica, conflitiva e contraditória
das relações interpessoais da organização, o
entendimento dessa organização como uma
entidade viva e dinâmica, demandando uma
atuação especial de liderança e articulação, a
compreensão de que a mudança de processos
educacionais envolve mudanças nas relações
sociais praticadas na escola e nos sistemas de
ensino. É a partir dessas questões que conceitos como descentralização, democratização se
tornam não apenas importantes, mas imprescindíveis (KLINK, 1993).

A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DA
ESCOLA
Para Lück (1985), embora as concepções de descentralização, democratização da
gestão escolar e autonomia da escola sejam
parte de um mesmo corolário, encontramos
certos sistemas que buscam o desenvolvimento da democratização da gestão escolar, sem
pensar na autonomia do estabelecimento de
ensino e sem descentralizar poder para a mesma.
Ou que pensam em construir sua autonomia, sem agir no sentido de criar mecanismos sólidos de sua democratização, em
vista do que, paradoxalmente, se pode criar
a autonomia do autoritarismo local. Por outro
lado, ainda, observa-se o esforço de alguns
sistemas de ensino, no sentido de desenvolver
nas escolas os conceitos de democratização
e autonomia, de modo centralizado, o que implica uma contradição paradigmática muito comum, que faz com que os esforços se anulem
(LÜCK, 1985).
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Isso porque é comum a prática de se
incentivar a promoção de mudanças de cima
para baixo, na hierarquia funcional, de modo
que a mudança pretendida é proposta para a
escola, não sendo absorvida e praticada por
quem a propõe. Em vista disso, sendo implantada linearmente e contrariamente ao seu espírito e propósitos estabelecidos (LÜCK, 1985).

reconhecimento da força dos movimentos democráticos, como condição de transformação
e desenvolvimento social.
É preciso reconhecer que a descentralização tem sido praticada tendo como pano
de fundo não apenas essa perspectiva de democratização da sociedade, mas também a
de promover melhor gestão de processos e
recursos e, ainda, como condição de aliviar os
organismos centrais que se tornam sobrecarregados com o crescimento exponencial do
sistema educativo e a complexidade das situações geradas, que inviabilizam o controle central (BARROCOS, 1997).

Em consequência, é possível identificar
certa diversidade de orientações e expressões
que manifestam graus de intensidade diferentes em relação ao seguimento dos paradigmas.
Tudo porque o grau de maturidade de diferentes grupos e segmentos varia. É em função disso que podemos afirmar que vivemos em uma
condição de transição entre um paradigma e
Quando se observa que alguns sisteoutro, de que resultam algumas tensões e con- mas de ensino descentralizam, centralizando,
tradições próprias do processo (LÜCK, 1985). isto é, dando um espaço com uma mão, ao
mesmo tempo em que tirando outro espaço,
com outra, pode-se concluir que o princípio
O PROCESSO DE
que adotam não é o da democratização, mas
DESCENTRALIZAÇÃO
o de maior racionalidade no emprego de recurPor que hoje há tendência à descentra- sos e o de busca de maior rapidez na solução
lização? Conforme Ana Luiza Machado (1999), dos problemas. Nesse caso, não se pretende
é porque o mundo passa por mudanças mui- o estabelecimento de mudanças significativas
to rápidas. Na verdade, a globalização coloca nas relações entre sistema e escola, escola e
cada dia um dado novo, cada dia, uma coi- comunidade, dirigentes e professores, professa nova. Há necessidade de adaptação e de sores e alunos, mudanças estas que deveriam
constante revisão do que está acontecendo. estar voltadas para o compartilhamento de deEntão, isso gera a necessidade de que o po- cisões. Nesse caso, pretende-se, tão-somente,
der decisório esteja exatamente onde a coisa estabelecer maior controle sobre a escola, ao
acontece. Porque, até que ele chegue aonde é mesmo tempo sobrecarregando-a com mais
necessário, já houve a mudança, as coisas es- trabalho e maior responsabilidade (BARROtão diferentes, e aí aquela decisão já não tem COS, 1997).
mais sentido.
Para ser plena, a democratização da
O movimento de descentralização em escola deveria passar pela democratização da
educação é internacional (Bullock, Thomas, educação, isto é, do sistema de ensino como
Fiske,) e está relacionado com o entendimento um todo, envolvendo os níveis superiores de
de que apenas localmente é possível promover gestão, que deveriam, também, sofrer o proa gestão da escola e do processo educacional cesso de gestão democrática, mediante a parpelo qual é responsável, tendo em vista que, ticipação da comunidade e de representantes
sendo a escola uma organização social e o das escolas na determinação das decisões
processo educacional que promove altamente que são tomadas nesse âmbito. Somente medinâmico, qualquer esforço centralizado e dis- diante tal prática é que seria possível realizar a
tante estaria fadado ao fracasso, como de fato, verdadeira descentralização proposta (BARROtem-se verificado. Também é, sobretudo como COS, 1997).
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Em pesquisa, sobre a implantação de
políticas educacionais e implicações quanto a
sua gestão, foi identificado o anseio de diferentes grupos de interesse na determinação dessas políticas e a sua frustração por falta desse
espaço. Essa prática implica redefinição dos
papéis do Estado, em associação com os da
escola e da comunidade, em relação a esta instituição e seu trabalho educacional, mediante o
estabelecimento do princípio de corresponsabilidade pelo mesmo (BARROCOS, 1997).

Contudo, ocorrem a reorganização e
redefinição funcional do aparelho de Estado,
conforme indicado por Barroso (1997), nem a
delegação de poderes de autogestão e autodeterminação, na gestão dos processos necessários para realização das políticas educacionais,
estas determinadas no centro, mas mesmo assim, ouvindo a sociedade e com participação
de seus vários segmentos. Conforme, ainda,
apontado por (PARENTES; LÜCK ,1999, p.
13):

Uma redefinição seria acompanhada
de um movimento de desburocratização, uma
vez que a existência ou fortalecimento da burocracia estão associados à centralização. A
descentralização da educação é, por certo, um
processo extremamente complexo e, quando
se considera o caso do Brasil, a questão se
torna complexa ainda mais, por tratar-se de
um país-continente, com diversidades regionais muito grandes, com distâncias imensas
que caracterizam, também, grande dificuldade
de comunicação, apesar de vivermos na era
da comunicação mundial em tempo real. Desse modo, a descentralização educacional não
é um processo homogêneo e praticado com
uma única direção. Ela responde à lógica da
organização federativa (PARENTES; LÜCK ,
1999, p. 7).

[...] o que vem ocorrendo na prática educacional brasileira é o deslocamento do processo decisório, do centro do sistema, para os níveis executivos mais próximos
aos seus usuários. Da mesma forma, os sistemas estaduais vêm adotando política similar, ou seja, transferem
recursos e responsabilidades com a oferta de serviços
educacionais, tanto para o município, quanto diretamente para a escola (PARENTES E LÜCK ,1999, p. 13).

A descentralização é, pois, um processo que se delineia à medida que vai sendo praticado. Ainda, conforme apontado por Parentes
e Lück (1999), conduz a escola à construção
de sua identidade institucional, constituída pela
formação da capacidade organizacional para
elaborar seu projeto educacional (descentralização pedagógica), mediante a gestão compartilhada e a gestão direta de recursos necessários à manutenção do ensino. Portanto,
construindo sua autonomia (PARENTES LÜCK
Em muitos casos, praticam-se muito ,1999).
mais a desconcentração, do que propriamente
A AUTONOMIA DA ESCOLA
a descentralização, isto é, realiza-se a delegação regulamentada da autoridade, tutelada ainSegundo Lück (1999), o conceito de
da pelo poder central, mediante o estabelecimento de diretrizes e normas centrais, controle autonomia da escola está relacionado com tenna prestação de contas e a subordinação ad- dências mundiais de globalização e mudança
ministrativa das unidades escolares aos pode- de paradigma que têm repercussões significares centrais, em vez de delegação de poderes tivas nas concepções de gestão educacional e
de autogestão e autodeterminação na gestão nas ações dela decorrentes. Descentralização
dos processos necessários para a realização do poder, democratização do ensino, instituidas políticas educacionais (PARENTES; LÜCK ção de parcerias, flexibilização de experiências,
mobilização social pela educação, sistema de
, 1999, p. 7).
cooperativas, interdisciplinaridade na solução
de problemas são estes alguns dos conceitos
relacionados com essa mudança.
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Entende-se, como um conjunto de
concepções, como fundamental, a mobilização
de massa crítica para se promover a transformação e sedimentação de novos referenciais
de gestão educacional para que a escola e os
sistemas educacionais atendam às novas necessidades de formação social a que a escola
deve responder, conforme anteriormente apontado (LÜCK, 1999).
A autonomia é uma necessidade, quando a sociedade pressiona as instituições para
que realizem mudanças urgentes e consistentes, para que respondam com eficácia e rapidamente às necessidades locais e da sociedade globalizada. Cabe lembrar aqui, que
tomada de decisão, antes e acima de
tudo, corresponde ao estabelecimento de um
firme e resoluto compromisso de ação, sem o
qual o que se necessita e se espera, não se
converte em realidade; não é, portanto, uma
formalização de intenções ou de expectativas
(LÜCK, 1999).

É importante ressaltar que autonomia
não se constrói com normas e regulamentos
e sim com princípios e estratégias, que estabelecem uma concepção e uma direção que
delimitam e qualificam as ações, ficando as
operações e procedimentos abertos às circunstâncias específicas do momento e do contexto.
Quando tudo deve ser regulado e normatizado,
cerceia-se o espaço da iniciativa, da criatividade, do discernimento necessários para o atendimento da dinâmica social que o processo
educacional envolve, o que demanda, por sua
vez, abertura ao novo, ao inesperado, até mesmo ao risco (LÜCK, 1999).
Não há modelos para o exercício da
autonomia, em vista do que, em cada escola
e em cada momento de sua história, ela se
expressa de uma forma. Trata-se, pois, de um
movimento, de um processo, no contexto da
escola aparece a contradição natural em todo
processo social: de um lado, o desejo de ser
autônoma, a necessidade de assumir seus próprios destinos e responsabilidades sobre seus
atos, o reconhecimento da importância de abrir
a escola para a comunidade, e de outro lado, o
receio de assumir responsabilidades e o medo
de que o Estado a deixe sozinha e o temor de
perder o controle sobre seu processo (LÜCK,
1999).

Vale dizer que, associada a essa tomada de decisão devem estar presentes o empreendedorismo e pró atividade, uma vez que
na sua ausência nada se realiza. Para a prática
da autonomia escolar, alguns mecanismos são
explicitados: existência de estrutura de gestão
colegiada, que garante a gestão compartilhada; eleição de diretores e a ação em torno de
A prática da autonomia demanda por
um projeto pedagógico (LÜCK, 1999).
parte dos gestores da escola e de sua comunidade, assim como dos responsáveis e agenO princípio básico é a busca tes do sistema de ensino, um amadurecimento
da promoção da autonomia da escola caracterizado pela confiança recíproca, pela
e participação da comunidade, em todas abertura, pela transparência, pela ética e pela
as suas dimensões: pedagógica, administra- transcendência de vontades e interesses setiva e financeira. Mediante a existência dessa torizados, em nome de um valor maior, que é
unidade, a escola estaria apta a receber, direta- a educação de qualidade para os alunos. Tal
mente do MEC, recursos financeiros para suas prática é o antídoto para vencer os medos e
necessidades cotidianas. Observa-se, nessas receios. E as escolas e os sistemas que se iniiniciativas, a acentuação à dimensão financeira ciam nesse processo tomam iniciativas e conspara promover a autonomia, e não a mudança troem sua autonomia, dessa forma, construindo
das relações recíprocas, de modo a construir a sua credibilidade e desenvolvendo sua compemutualidade de compromissos (LÜCK, 1999). tência pedagógica e social (LÜCK, 1999).
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AUTONOMIA IMPLICA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Segundo o autor, a autonomia é um processo coletivo e participativo de compartilhamento de responsabilidades, emergentes do estabelecimento conjunto de decisões. Não se trata, na
efetivação desse processo, de a escola ser autônoma para alguém, para algum grupo, mas de
ser autônoma com todos, em nome da sociedade, desse modo caracterizando-se como gestão
democrática (GADOTTI, 1994).
A gestão democrática implica a participação de todos os segmentos da unidade escolar, a elaboração e execução do plano de desenvolvimento da escola, de forma articulada, para
realizar uma proposta educacional compatível com as amplas necessidades sociais. A autonomia coloca na escola a responsabilidade de prestar contas do que faz ou deixa de fazer, sem
repassar para outro setor essa tarefa e, ao aproximar escola e família, é capaz de permitir uma
participação realmente efetiva da comunidade, o que caracteriza como uma categoria eminentemente democrática (GADOTTI, 1994).
Nessa perspectiva, a autonomia apresenta-se como um norte a ser perseguido, no sentido de construir uma escola que esteja centrada numa postura democrática. Assim sendo, a
figura de gestores que descentralizam as ações no âmbito escolar, constitui o elemento que fará
a diferença na construção de um ensino competente e inovador (GADOTTI, 1994).
Considerando esse novo perfil a ser construído, acredita-se que liderar não se restringe
tão somente, às ações meramente administrativas e burocráticas; ao contrário, a concepção que
se tem a esse respeito é que a gestão que o novo milênio exige é aquela que atua em parceria
com o todo (GADOTTI, 1994).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no panorama ora descrito, percebe-se que, na atual conjuntura social, a
escola que norteia suas ações sob a ótica de uma Gestão Democrática, surge como uma concepção inovadora que, certamente romperá gradativamente com as distorções que a sociedade
impõe quando restringe o acesso aos suportes didático-tecnológicos a uma pequena parcela
da população, visto que são concebidos como instrumentos facilitadores na aquisição do saber
(GADOTTI, 1994).
Em suma, constata-se que a escola precisa redimensionar sua prática, portanto, é imperativo pautar sua atuação numa gestão descentralizadora, na qual as ações coletivas estejam
contempladas num Projeto Pedagógico, contudo, não se deve perder de vista que o mesmo é
um objeto de estudo permanente e flexível. Segundo Gadotti (1998,) “(...) não se constrói um
projeto sem uma direção política, um norte, um rumo” .
O projeto pedagógico da escola é, assim, sempre um processo inconcluso, uma etapa
em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola”. Nesse processo, a escola atua como um espaço de construção coletiva no qual o poder de decisão é compartilhado,
objetivando difundir no contexto escolar a nova postura pertinente a um ensino de qualidade que
dará, por conseguinte, as ferramentas necessárias ao educando para atuar em pé de igualdade
no mercado competitivo que temos na atualidade, pois, Gestão Democrática só se faz com interação e ação coletiva (GADOTTI, 1998).
A escola do novo paradigma deverá ser o lugar de aumento e enriquecimento do saber
humano pela interação/ construção do interesse geral. Será escola-laboratório em duplo sentido.
Testará suas hipóteses quanto aos métodos de gestão e de ensino-aprendizagem. Será um teste
para a Sociedade, na medida em que não se resumir a reproduzir padrões de representação e
de relação (GADOTTI, 1998).
O papel dos gestores é, cada vez mais, o papel de lideranças e agentes de mudanças.
O gestor deve atuar tanto em termos pedagógicos quanto de gestão, para impulsionar a escola
enquanto organização fundamental para a cidadania e o avanço do conhecimento. O grau em
que ele adere aos novos paradigmas é fator importante para estudos e ações de desenvolvimento da escola (GADOTTI, 1998).

É importante salientar que atuar em conjunto exige de todo o compromisso de estar condicionado a um permanente desejo de renovação,
sendo assim, é crucial que todos os segmentos da escola revejam
suas atribuições e que não as perca de vista, pois, se assim procederem, não correrão o risco de se acomodarem (GADOTTI, 1998).
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O CÉREBRO E A APRENDIZAGEM HUMANA

RESUMO: Este artigo está centrado em um tema de grande divulgação no campo da neurociência, que a partir do século XX com o desenvolvimento de pesquisas sobre a funcionalidade
do cérebro, descobriu sua atuação decisiva no processo da aprendizagem humana, durante
sua existência. Neste enfoque destacam-se alguns fatos determinantes como os estímulos, a
afetividade, a construção humana dentro dos aspectos orgânicos, ambientais, sociais, históricos e culturais que contribuem na assimilação e produção do processo de ensino-aprendizagem. No processo de aprendizagem formal o professor tem o papel primordial na mediação
dos conteúdos e na construção dos saberes de seus alunos, tendo que integrar na sua prática
docente as mudanças que se inserem dentro de uma sociedade em constante transformação,
exigindo dos docentes pesquisas e formações que muitas vezes, não são disponibilizadas pelas políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Cérebro; Aprendizagem Humana, Educação; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo explicitar o processo de aprendizagem cognitiva
que se processa no cérebro humano, durante toda a existência humana. Os estudos técnicos a respeito do cérebro na aprendizagem se processaram com mais
profundidade a partir do século XX. Será destacado como o conhecimento se processa através
da aprendizagem na construção de novos saberes, numa reconstrução que ocorre durante toda
a vida, exigindo de quem aprende: o corpo, o psiquismo e os processos cognitivos que ocorrem
dentro de um sistema social organizado, sistematizado em ideias, pensamento e linguagem.
Será apresentado um breve relato sobre a aprendizagem humana, onde o cérebro entra
em atividade e ocorrem mudanças físicas e químicas que são influenciados por fatores ambientais, relacionados com o comportamento e a construção dos saberes.
As referências bibliográficas utilizadas ressaltaram a funcionalidade do cérebro que é o
órgão principal do corpo humano, responsável por quase todo o seu funcionamento. Comanda
os movimentos conscientes e inconscientes, questões comportamentais, afetivas e cognitivas,
tudo que pensamos e sentimos é ação cerebral que se manifesta através de estímulos, meio,
memórias, ou seja, construções internas e externas.
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A APRENDIZAGEM HUMANA

Segundo o autor 2009), a memória
Segundo Carrera (2009, pg.45), ressal- declarativa é formada por distintos módulos,
ta como se processa a aprendizagem humana: que se relacionam com um sistema específico:
“O aprendizado integra o cerebral, o psíquico,
o cognitivo e o social.”, ou seja, um proces- Memória declarativa: é a memória para toda a informação objetiva como datas, nomes, números, etc. esta
so neuropsicocognitivo que se processa num memória se subdivide em: Memória semântica: referecontexto histórico específico, numa construção -se à memória geral, os fatos relacionados com o muncultural de forma muito pessoal de vivências do, as regras da lógica, etc. Memória episódica: é a
memória para os nossos detalhes biográficos. Memória
sociais onde elas se desenvolvem.
O aprender é um processo multifacetado e complexo, apenas de entrada e saída da
informação, torna-se difícil encontrar uma definição de aprendizagem que abranja tudo que
está envolvido nesta construção. A memória
nos possibilita recordar acontecimentos passados, aprendizados e nos faz produzir sinapses
que se conectam com diversos contextos, nos
auxiliando na assimilação de novos aprendizados.
Ela está organizada dentro de uma
complexa organização que abrange a parte
cognitiva, psíquica e neurológica, pode ser
classificada de acordo com o conteúdo armazenado e tempo de duração:
Quanto ao tempo, os tipos de memória são muito importantes para o educador, pois as aprendizagens escolares dependem da formação de novas memórias de
longa duração. Muitas vezes, no entanto, os conteúdos
ficam no nível da curta duração e desaparecem rapidamente. O desafio da pedagogia é formular metodologias de ensino que transformem esta primeira ação da
memória (curta duração) em memórias de longa duração (LIMA, 2007, p. 29).

processual: é a memória para habilidades e hábitos.
Memória processual: é a memória para habilidades e
hábitos (CARRERA, 2009 apud, DESIMONE, 1992;
SQUIRE, 1993, p.72).

O aprender significa criar memórias de
longa duração, quanto mais o professor combinar estratégias e estímulos, maiores são as
chances de se tornarem memórias de longo
prazo (CARRERA, 2009, p.72).
Kandel (1997) um neurocientista ganhador do Prêmio Nobel em 2006, destaca que
a aprendizagem ocorre quando conseguimos
resgatar a memória de longo prazo de forma
inovadora e criativa na resolução de problemas,
aliando os estudos à vivência, à imaginação e
às necessidades de fazer diferença no mundo.

COMO O CÉREBRO APRENDE?

As entradas sensoriais do nosso corpo, também compõem este funcionamento,
destacamos mais de 22 entradas, responsáveis pelos estímulos externos e internos, sendo
as principais: sensação, percepção, memória
e linguagem (CARRERA, 2009, p. 47). Destacamos alguns fatores que inferem no processo
Carrera (2009, p. 69) define os tipos de assimilação e aprendizagem, como orgânide memórias como: memória imediata e me- cos (dor, fome etc.) e ambientais (temperatura,
mória de trabalho:
fatores sociais etc.).
Memória de longo prazo: seu armazenamento é ilimitado, pois depende das informações recebidas pelo indivíduo que se processam no decorrer de sua existência,
funciona de forma dinâmica e interativa, catalogando
as informações em diferentes níveis, que se organizam
de acordo com cada nova informação recebida. Essas
informações nos permitem recuperar com facilidade o
que fora armazenado anteriormente (CARRERA (2009,
p.72).

As células nervosas ou neurônios são
os principais componentes de funcionamento
do cérebro que depende do fluxo de informações através de elaborados circuitos constituído nas redes neurônios. Os neurônios são
formados por uma excitável que os envolvem
permitindo a comunicação entre essas células
(CARRERA, 2009, p. 38).
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O axônio é um prolongamento através
do qual viajam os impulsos enviados para os
núcleos das células nervosas, está parcialmente recoberto por uma bainha de mielina,
substância gordurosa que amolece e acelera
o transporte das mensagens de uma célula a
outra (SALAS, 2007, p. 23).

As maiores funções que são desenvolvidas pelo cérebro de acordo com o cientista
Buzan, são: a recepção, onde o cérebro recebe
informações através dos órgãos dos sentidos,
ou seja, ele retém e armazena a informação
e a acessa a qualquer tempo; a análise é o
local ao qual o cérebro armazena e organiza
as informações recebidas e a saída “libera” as
O processo de transmissão das infor- informações de diversas formas, seja pensanmações ao cérebro, chamamos de sinapses do, desenhando, movimentando e utilizando as
que ocorre na conexão de uma célula a ou- diversas criatividades (PICCINI, 2014).
tra, por onde viajam as mensagens através de
substâncias químicas chamadas de neurônios,
O cérebro está dividido em dois hemisou seja, a célula nervosa recebe a informação férios: o esquerdo e o direito, à comunicação
de uma a outra célula nervosa ou de órgãos entre eles se processa através do corpo calodo sentido e projetam a informação para outros so, sendo este um feixe formado por milhões
neurônios (CARRERA, 2009, p. 41).
de fibras nervosas que atuam nesta conexão.
PICCINI (2014).
As sinapses ocorrem entre o axônio de
uma célula com outras partes do corpo que
O hemisfério esquerdo se divide em
interagem com o ambiente, exemplo: os poros áreas responsáveis pelo raciocínio lógico (mada pele que se fecham por causa da sensação temática, lógica, planejamento, execução, lide frio. Outras também podem ocorrer entre nhas etc.), também chamado de cérebro acaaxônio e axônio, entre dendrito e dendrito, e, dêmico, pois faz o monitoramento dos dados
em outros casos, entre axônio e corpo da célu- de forma racional, reconhece também letras,
la (CARRERA, 2009, p. 41).
palavras e números escritos (PICCINI, 2014).
O neurotransmissor é composto por
uma substância química que carrega mensagens por diferentes células, sendo necessário
não somente nas funções do corpo do cérebro, pois a falta ou excesso deles podem causar problemas de comportamento (CARRERA,
2009, p. 39).

O hemisfério direito possui áreas responsáveis pela arte, criatividade, dança etc.,
também chamado de cérebro artístico, pois é
intuitivo. Interpreta a linguagem corporal, conteúdo emocional e tom da voz, conhece rostos,
lugares, objetos, imagens mais do que palavras (PICCINI, 2014).

O processamento cerebral é realizado
através dos neurônios e das sinapses, a partir
do momento que temos contato com respostas externas as conexões cerebrais começam
acontecer, de maneira dinâmica viajando pelos neurônios há mais de 360 km/h. (PICCINI,
2014).

Na aprendizagem os dois hemisférios
processam as informações de forma dinâmica,
não dependendo das ligações, tendo preferência dominante no ensino formal pelo hemisfério
esquerdo, funcionando com horários restritos,
favorecendo a organização de dados e regras
padrões que demandam uma instrução verbal
(PICCINI, 2014).
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FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO
FEMININO E DO CÉREBRO
MASCULINO
Cada pessoa tem uma dominância
maior dos hemisférios que são utilizados, mas
existem algumas diferenças particulares que
difere os cérebros femininos e masculinos:
Cérebro feminino: tem maior desenvolvimento do hemisfério esquerdo, mas é mais
leve e menos assimétrico. Seu corpo caloso se
conecta mais com ambos os hemisférios, por
ser mais longo, promove uma conexão maior.
Possibilita maior facilidade verbal, que favorece um uso maior de todas as habilidades, o
que se reflete no maior rendimento de testes
que medem a velocidade perceptiva, tarefas
de precisão manual, sequenciação e cálculo
matemático. Não favorece muito a lateralização
feminina, pois a mesma ocorre de forma ambidestra (SOUZA, 2001 apud, M. J. CHAVIN,
1999, p. 60-61).
Cérebro masculino: o hemisfério direito
é mais desenvolvido, possui maior porcentagem de matéria cinzenta e maior número de
neurônios no córtex cerebral. Apresenta destreza na lateralização e demonstram boa orientação espacial, tendo reações mais rápidas, se
mostram mais agressivos. Destacam-se melhor
em testes que medem tarefas espaciais e com
raciocínio matemático. SOUZA (2001, apud, M.
J. CHAVIN, 1999, p. 60,61).

O QUE DIZEM AS NOVAS PESQUISAS
SOBRE O CÉREBRO?
Segundo a autora Carrera (2009, p.
41 a 45), discorre em sua obra: “Dificuldades
de Aprendizagem”, a respeito das novas pesquisas sobre o cérebro humano que até pouco
tempo, os estudos sobre o cérebro eram limitados devido à falta de instrumentos de pesquisas, muitas delas já foram desenvolvidas nas
últimas décadas.

Pesquisas atuais da neurociência destacam que o fornecimento adequado de um ambiente estimulador, independente da idade, é capaz de compensar através do deslocamento de
suas funções de uma área para outra (plasticidade
cerebral), quando uma área não pode funcionar
corretamente, segundo (EDIGLAN, 2017, p. 25),
destaca em sua obra: “O Cérebro: Uma biografia” que: “Podemos descrever como “plástico” [...]
o mesmo acontece com o cérebro, até na idade
adulta: ele é alterado pela experiência e a retém”.
As conexões são estabelecidas de acordo com as necessidades que o cérebro enfrenta,
levando-o a se organizar constantemente. Flexibilidade, ou seja, plasticidade cerebral faz o cérebro
se adaptar para aprender, melhorar e aperfeiçoar
as habilidades em virtude das estimulações. O fenômeno janelas de oportunidades são períodos
sensíveis de desenvolvimento onde a estimulação
ambiental é suficiente para que haja mudanças na
construção de conteúdos e aprendizagens, variando de acordo com o favorecimento de preparo e
maturação delas (CARRERA, 2009, p. 42).
A constante reorganização cerebral também está atrelada ao fato da nossa estruturação
genética: “O cérebro humano chega ao mundo
com certo nível de estruturação genética (por
exemplo, para respirar, chorar, sugar, se afeiçoar a
rostos [...]” (EAGLEMAN, 2017, p. 13), de acordo
com o autor, estas estruturas genéticas favorecem
o homem a adaptar-se com situações diversas
e ambientes dos mais inusitados, favorecendo
a adaptação e sua sobrevivência e (CARRERA,
2009, p. 42) destaca que “O cérebro humano realiza novas conexões de acordo com as necessidades que enfrenta”.
As novas tecnologias de imagens como
TC (tomografia computadorizada), TEP (tomografia de pósitrons), ressonância magnética, magnetoencefalografia (eletro encefalograma magnético),
entre outras, produzem quadros do funcionamento
do cérebro, que destaca a composição do mesmo (massa maleável e flexível), suas mudanças
quando recebem novas informações por meio dos
sentidos, dependendo da intensidade, duração ou
frequência de acontecimento (CARRERA, 2009,
p.42-43).
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SUPORTES NECESSÁRIOS À
APRENDIZAGEM

ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A
APRENDIZAGEM CEREBRAL

Destacamos neste estudo a importância das funções cerebrais, sua relação com
os processos cognitivos. Agora, destacamos
a aprendizagem e entendimento particular que
ocorre com o indivíduo que aprende de acordo
com a sua psique, ou seja, pela sua afetividade, pois o ser humano faz, sente e pensa.

Algumas estratégias para estimular a
aprendizagem cerebral, são destacadas por
Salas (2007), favorecem as aprendizagens dos
alunos, através dos estímulos das memórias
semânticas, episódicas, procedimentais, automáticas e emocionais, nas quais estão podemos destacar:

Pensando nestas ações, mencionamos
as pesquisas de aprendizagem dos meninos
lobos, destacadas na obra: “Dificuldades de
aprendizagem” de CARRERA (2009), relata
que foram encontrados vivendo sozinhos selvagens e afastados de qualquer contato com a
civilização: “não haviam sido formados os complexos sistemas cerebrais funcionais, ou dito
de outra forma, as estruturas neuropsicológicas
que constituem a base das funções cognitivas,
ou seja, da linguagem, gnosias, praxias, atenção, etc. que conformam a base do psiquismo
humano” (CARRERA, 2009, p.46).

O ensino através da organização de
par, trio ou pequeno grupo favorece e enriquece a aprendizagem, através da interação, da
discussão coletiva, apresenta um papel primordial nas resoluções dos problemas e produção
de conhecimentos de forma dialógica, através
dos debates e apresentação de trabalhos para
a turma (SALAS, 2007, p.84-88).

Do ponto de vista psicológico, encontravam-se em nível sub-humano, muitos exames foram realizados, como o post mortem,
sendo constatado que sua anatomia cerebral
permanecia intacta e normal. Estes meninos
não adquiriram as funções humanas como andar ereto ou utilizar a oralidade, mesmo quando foram inseridos aos estímulos da sociedade, porém corriam de quatro com destreza e
reconheciam pelo olfato o que poderiam ou
não comer (CARRERA, 2009).

A estratégia de perguntar aos alunos
sobre os conteúdos trabalhados com perguntas
abertas ou mesmo endereçadas para determinados alunos que possuem o nível simples ou
complexo de assimilar os conteúdos, atingem
os alunos no geral, desde os que apresentam
dificuldades de aprendizagem, até o aluno em
nível mais avançado de aprendizagem, favorecendo a criação da memória conceitual (SALAS, 2007, p.84-88).
O professor deve deixar os estudantes fazerem seus questionamentos, de forma
a sanarem suas dúvidas e abrirem um espaço de discussão e criticidade (SALAS, 2007,
p.84-88). O trabalho voltado para os resumos
de textos, também é uma oportunidade rica de
interação, pois tanto os alunos podem elaborar
resumos, como o professor como escriba da
turma também pode elaborá-los (SALAS, 2007,
p.84-88).
O ato de parafrasear é uma estratégia
que será um desafio para alguns estudantes
e os auxiliarão na assimilação dos conteúdos
(SALAS, 2007, p.84-88). Os usos de estratégias de ensino para a memória episódica, que
incluem quadros, pôsteres e símbolos, auxiliam
299

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

na construção da memória de trabalho para
armazenamento dos dados. O uso de objetos
para conceituar e resolver problemas matemáticos, ex. massa de modelar, fita métrica, vasilhames com líquidos, auxiliam na aprendizagem sensorial (SALAS, 2007, p.84-88).

“Charles Darwin, o criador da Teoria
da Evolução, já havia chamado a atenção para
a importância das expressões emocionais no
comportamento animal” (COSENZA & GUERRA, 2011, p. 75), sendo assim as emoções
atuam internamente e de maneira intragrupal,
ou seja, um indivíduo é capaz de se manifesProporcionar atividades que conduzam tar em resposta à manifestação sentimental do
ao movimento físico, como o
desempenho outrem.
de papéis, debates, danças, monólogos e jogos, passeios, ou mesmo ao sair da sala, auO mesmo observarmos no comportaxiliam na aprendizagem cinestésica (SALAS, mento de um animal, ao se corresponder com
2007, p.84-88). Algumas estratégias de ensino a emoção de sua espécie ou de espécie dipara a memória automática e emocional, como ferente, sendo um fator preponderante na soo uso da música, demonstrar entusiasmo e brevivência, principalmente quando o predador
criatividade demonstrando seus sentimentos tenta atacar sua presa (COSENZA & GUERRA,
na apresentação do conteúdo, são ferramen- 2011).
tas poderosas na construção dos saberes. As
exibições de perguntas e respostas podem ser
Sendo elas respostas internas que se
uma boa maneira para obter respostas ao nível manifestam com suores exagerados, calafrios,
automático (SALAS, 2007, p.84-88).
lacrimejamento ocular, coloração avermelhada
nas bochechas, entre outros, são processos
A organização de práticas educacio- cerebrais, sendo processados por diferentes
nais e aos centros formadores de professores circuitos (COSENZA & GUERRA, 2011). A
para fomentar currículos compatíveis ao cére- amígdala cerebral que intercepta a carga emobro, são de suma importância na formação do- cional, sendo ela uma massa cinzenta subcorcente e construção da aprendizagem dos alu- tical do lobo temporal, tendo um formato que
nos (CHEDID, 2016).
lembra uma “amêndoa”, costuma ser incluída em um conjunto de estruturas encefálicas,
chamado sistema límbico, sendo importante
O CÉREBRO E A APRENDIZAGEM
na aprendizagem das emoções (COSENZA &
EMOCIONAL
GUERRA, 2011, p. 76).
Muito tem se falado na emoção e como
A regulação emocional é um procesela afeta positiva ou negativamente a aprendizagem, sendo a causa de grandes apagões so complexo caracterizado que controla as
durante uma prova importante, tornando-se expressões emocionais, atua de forma efetiva
determinante no controle inibitório para o foco na autorregulação para reconhecer e nomear
atencional e indispensável na aquisição dos as próprias emoções, intensidade e organizar
suas expressões de forma a se adaptar nas
conteúdos.
diversas organizações sociais, tendo como obAlgumas emoções que nomeamos jetivo o próprio controle emocional, permitindo
como o medo, a raiva, a dor, etc., muitas vezes que o controle e a regulação se constituam de
se mostram difíceis de conceituar, elas se ma- forma flexível do comportamento e da atividanifestam fisiologicamente e são processadas de mental humana (DIAS & SEABRA, 2013, p.
através de processos cognitivos (COSENZA & 10).
GUERRA, 2011).
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Todas atividades permitem ao indivíduo
organizar seu comportamento, incluindo cognição e emoção, em função das exigências do
meio, assim como modificar e regular sua conduta (DAWSON & GUARE, 2010; MELTZER,
2010a, 2010b, apud DIAS & SEABRA, 2013,
p.10).

O controle emocional é o nome que
se dá a autorregulação que definimos como a
capacidade do indivíduo controlar e regular o
seu próprio comportamento (incluindo as emoções). Definimos como um conjunto de processos comportamentais e cognitivos a adaptação
humana ao ambiente. Esses aspectos exigem
o monitoramento, a regulação e o controle dos
Podemos destacar que o indivíduo se nossos estados motivacionais, emocionais e
adéqua de acordo com sua cultura, seu meio cognitivos (BLAIR & DIAMOND, 2008, apud
social, se adaptando e se modificando e modi- DIAS & SEABRA, 2013, p.9).
ficando seu ambiente no qual interage.
De acordo com DIAS & SEABRA (2013,
p. 9), destaca que em pesquisas que um determinado estímulo “que tenha valor emocional
pode afetar o cérebro de duas maneiras distintas...” , a primeira que segue através do córtex cerebral e envia a informação à amígdala,
onde o cérebro identifica e avalia a informação.
Porém este processo pode ser antecipado, ou
seja, uma segunda via nervosa passa a informação pela amígdala antes do córtex cerebral.
Esta ação causa respostas emocionais
periféricas que são desencadeadas antes que
o córtex tome conhecimento desse estímulo.
Nessa situação o cérebro pode confundir as
respostas corporais, ou fatores ambientais que
são percebidos conscientemente (DIAS & SEABRA, 2013, p.9).

A respeito dos estados motivacionais,
“a motivação” é um fator que incide diretamente no desejo, se o indivíduo não se vê motivado
para a aprendizagem, as ações cognitivas, sensoriais, emocionais, etc., não se movimentam
em prol desse objetivo (COSENZA & GUERRA, 2013).
Outros processos estão intrínsecos nos
estados motivacionais, como destacado abaixo:
A Motivação Cognitiva refere-se à influência de motivos
em vários tipos de processos de pensamento, como
memória, processamento de informações, raciocínio,
julgamento e tomada de decisão. Muitos desses processos são relevantes para fenômenos sociais, como
autoavaliação, percepção pessoal, estereótipos, persuasão e comunicação (COSENZA & GUERRA, 2013).

As autoras Cosenza & Guerra (2013,
p. 81), discorrem a respeito da motivação que
não se refere a comportamentos ou reflexos
localizados, mas envolve processos cognitivos que auxiliam na sobrevivência. As maiorias
dos comportamentos motivados se processam
em aprendizagem. Ela libera dopamina em alDestaca Dias & Seabra (2013, p. 8), gumas regiões do cérebro, reconhecida como
que podemos confundir a emoção que esta- recompensa que auxilia nos processos cognimos sentindo, pois podem ter respostas perifé- tivos.
ricas, como lacrimejamento ocular e taquicardia, podendo nossas emoções se manifestar
da mesma forma, ou seja, quando estamos tristes ou alegres, quando nosso coração acelera.
Portanto, devemos estar atenta às nossas respostas emocionais para que possamos desenvolver a aprendizagem do controle emocional.
Um exemplo dessa situação é uma
mãe que chega em casa depois de um dia de
trabalho estressante e vê seu filho chorando,
fica nervosa no primeiro instante com a criança, esquecendo-se que sua irritabilidade já
está condicionada no decorrer do dia.
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AS FUNÇÕES EXECUTIVAS E O
PROCESSAMENTO CEREBRAL
Funções executivas é um conjunto de
processos cognitivos e metacognitivos, que se
unem permitindo ao indivíduo envolver comportamentos organizados em metas, orquestrando
o funcionamento cerebral na síntese das aprendizagens (DIAS & SEABRA, 2013, p.9).
As autoras (Cosenza & Guerra, 2011,
p. 84), discorrem: “Embora não exista um consenso sobre as funções executivas, podemos
defini-las como um conjunto de habilidades e
capacidades que nos permitem executar as
ações necessárias para se atingir um objetivo”
(COSENZA & GUERRA, 2011, p. 84).
Podemos ter como exemplo: a entrega de um trabalho escolar, onde o estudante a
partir do tema, planejar as etapas de pesquisa,
através de um projeto, onde define objetivos/
metas a serem concluídos e organiza as etapas condizentes em prol da conclusão do mesmo. DIAS & SEABRA (2013, p. 10).

Observamos que todo o funcionamento cerebral é orquestrado, coordenando um
trabalho em conjunto dos diversos sistemas:
emocionais, cognitivos, comportamentais, sendo condicionados de acordo com o contexto ambiental e a tarefa a ser cumprida. Sem
essa organização, ou seja, se o funcionamento
ocorresse de forma desorganizada, em função
disso, as funções executivas se tornaram ineficientes.
Elas asseguram que um comportamento seja adequado de acordo com o ambiente ao
qual o indivíduo se insere, possibilitando nossa
interação com o mundo e as diversas ações
inerentes neste contexto. Organizamos nosso
pensamento por meio delas, de acordo com
nossas vivências, memórias, respeitando os
valores e princípios individuais. Estabelecemos
estratégias comportamentais, dirigindo nossas
ações de forma objetiva a atingir o planejamento já estruturado para construir o aprendizado
(COSENZA & GUERRA (2011).

Durante a leitura precisamos manter a
atenção para selecionarmos aspectos inerentes da nossa pesquisa, sem distrai-se com fatores externos (televisão, pessoas conversando,
cachorro latindo, bebê chorando), é preciso
controlar a saída para se alimentar, ir ao banheiro, etc. (DIAS & SEABRA, 2013).
Neste percurso temos que dar conta
do tempo hábil, do planejamento inicial, da demanda das tarefas para não se perder ou desorganizar o processo iniciado até então. Todo
este processo depende de uma boa atuação
das funções executivas, “estas funções possibilitam a orientação e gerenciamento de funções cognitivas e também dos nossos comportamentos e emoções” (DIAS & SEABRA, 2013,
p. 9).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cérebro humano é plástico e tem a capacidade de criar novas conexões durante toda
a vida, trazendo inquietações a respeito da limitação das aprendizagens, não dá para se dizer
que um aluno já chegou à sua capacidade de aprendizagem, ou que nunca avançará, pois o
ambiente, os estímulos ofertados, assim como a mediação destes serão determinante neste processo. Neste caso, o professor tem papel fundamental neste processo, quando ensina o aluno a
ter autonomia e vontade de aprender, fortalecendo suas potencialidades e autoestima.
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O TRABALHO CONTRA O RACISMO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este presente trabalho tem como objetivo discutir a importante e indagação do cuidado ao olhar no ambiente escolar quanto a questão do racismo, uma vez que a escola deve
ser o local de entrelaçar as diferenças e enaltecer as diversidades culturais, não somente na
escola, mas na sociedade como um todo. Existe uma grande ideia que na Educação Infantil
não há discriminação, no entanto, há conflitos sim entre crianças por conta de opiniões e situações em pertencimentos raciais. Na educação Infantil é de certa forma, uma ideia muito
“florida” de que há somente felicidade, brincadeira e cordialidade. O que acaba por não levar
em consideração que as crianças também fazem escolhas por fenótipos. E a escola tem como
obrigatoriedade de trabalhar o combate ao racismo e enaltecer as crianças negras em sua
integralidade.

Palavras-chave: Ambiente; Crianças; Racismo; Cultura.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo falar sobre a importância de discutir e trabalhar na
educação infantil sobre o racismo, oportunizando um documento significativo para
a prática e reflexão dos profissionais no ambiente escolar. Sendo assim, o objetivo
principal desse mísero trabalho, é organizar atividades e teorias de como trabalhar para trazer
para a sala de aula uma conduta esclarecedora e riquíssima para o desenvolvimento das crianças negras ou não negras.
É por meio da palavra racismo que podemos organizar materiais reflexivos para valorização e emancipação das crianças negras. É por meio do conhecimento e estudo que conseguimos contribuir para uma prática que favoreça o conhecimento de um tema tão importante.
Estudo para o processo de reflexão na escola e, como os estudos apontam, que por ser negro
já encontra-se desvantagem em situações cotidianas, uma vez que o negro são os que mais vivenciam desagradáveis momentos em relações as suas características físicas. Ao contrário das
crianças brancas que aprendem desde novas a fortalecer informações de valorização sobre seu
fenótipo. No ambiente escolar, muitas vezes, isso não é muito diferente. O intuito é reunir informações e estratégias que possibilite que a escola se torne um ambiente igualitário, pois desde
pequenas as crianças já apresentam uma ideia negativa a um determinado grupo de étnico.
No primeiro capítulo, traduzo, brevemente, sobre a história da escravidão até os dias
atuais. Sem a intenção de aprofundar no tema, mas de trazer a historicidade de fatos que resultaram, hoje, ainda, na prática de forte discriminação que perpetua na atualidade. Sendo necessário a intervenção da Lei 10.639, para efetivar o trabalho no ambiente escolar. Uma vez que
por ser tornar obrigatória, abre margem para o efetivo exercício, o que deveria já ser feito por
decorrência.
Já, no segundo capítulo, utilizo o Documento: Educação Infantil e práticas Promotoras de
Igualdade racial, que traduz resumidamente como se trabalhar na escola com o tema, do qual é
obrigatório, e como trazer a comunidade, pais, alunos, equipe e gestão com estratégias pedagógicas que possibilite o trabalho de reconhecimento, enaltecimento e valorização do trabalho com
igualdade racial. Diante dessa discussão, mesmo que não há fórmulas prontas, compreendemos
quanto o papel da escola é importante para o fortalecimento do tema, uma vez que a formação
possibilita o avanço da causa.
No terceiro capítulo, contribuímos com uma linha bibliográfica de livros infantis que são
sugeridos no documento: Educação infantil e práticas promotoras de igualdade racial (2012),
que podemos trabalhar em sala de aula que enaltecem personagens negros. Trazer a literatura
dessa cultura fortalece e enriquece o tema. Trazer esse momento no ambiente resulta na valorização de um trabalho que precisa ser feito, mas não resumido somente na obrigatoriedade ou
restrito no dia 20 de Novembro, do feriado Nacional. Precisa ser feito o ano inteiro e, no mês
de Novembro, ser exibido para todos, como uma forma de um processo natural no ambiente
escolar.
E por fim, nas considerações finais, não relato de fórmulas de certo ou errado, no entanto, um discurso sobre a importância de se trabalhar na educação infantil o tema sobre racismo,
uma vez, que já encontramos situações e atitudes de exclusão para crianças negras. O não se
reconhecer nos livros, nos corredores da escola, o não cumprimento da lei 10.369, já caracteriza
a discriminação. O ambiente escolar precisa ser um local de conhecimento da cultura e oportunizar o empoderamento igualitário.
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A HISTÓRIA DO BRASIL CONTRA O
RACISMO
No Brasil o adiamento da libertação
dos africanos traz consigo a triste marca de
ter sido a última nação a abolir a escravidão.
Afinal, desde que chegaram os portugueses no
Brasil e tornou a subordinação de negros e índios, o que não dava direito a vivenciarem sua
própria cultura. Mas até hoje podemos ver que
precisamos lutar para uma democracia. Trazemos o histórico muito polêmico e complexo.
De acordo com as Orientações e Ações
para a Educação das Relações Étnico-Raciais
(2006), a partir do século XVI, desembarcaram no Brasil os negros, dos quais foram distribuídos em regiões, em sua grande maioria,
Sudeste e Nordeste. Mesmo até 1988, ano do
qual foi abolido formalmente a escravidão, por
meio da Lei Áurea, tempo do qual o racismo
era, descaradamente, feito por regime escravocrata. Apesar de o tempo ter passado, trazer
para os dias atuais, nos traz a dinâmica ainda
muito forte de discriminação, da qual perdura
há séculos.
Aponta Silva (2011), o racismo é caracterizado com a discriminação de uma pessoa, do qual é baseado nas características
fenotípicas, quando se justifica se superior a
outra raça. Não há fundamentos científicos que
justifiquem o racismo. No Brasil, essa discriminação se sustenta na ideia do menor desenvolvimento do país era caracterizado da miscigenação. Sendo assim, quanto mais seguro a cor
da pele, mais sofre o racismo, sendo uma pessoa parda, que não possui traços mais marcados, sofrerá preconceito menor.
Desde a Constituição de 1988, o Brasil
traz uma preocupação de trabalho com o tema
racial na educação escolar. Saliente de perceber que por obediência ao princípio de autonomia didática. A constituição Federal detalha
que o currículo escolar previa três conteúdos
obrigatórios, sendo eles: Língua portuguesa,
Contribuição de diferentes culturas e etnias
para o formação do povo brasileiro e Educação
Ambiental. Uma pequena síntese de providências a serem tomadas para evitar a sujeição

das crianças ao desrespeito, ao preconceito,
discriminação e tratamento vexatório.
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de Dezembro de
1986, institui que o Brasil levará contribuições
das diferentes culturas na formação do brasileiro, especialmente da africana, europeia e indígena. Por fim, vale mencionar que há existência de normas constitucionais que prescrevem
textos à valorização da diversidade da identidade de diferentes grupos da nossa sociedade e
de étnica. Oriundas desse preceito em 2003 o
então Presidente da República, Luís Inácio Lula
da Silva sanciona a lei:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1o A Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:”Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira.§ 1o O conteúdo programático
a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras (BRASIL, 2003, Lei 10.639).

É por meio da Lei, que determina que
todas as etapas da educação faça o trabalho
de valorizar a cultura Afro, já desde a Educação
Infantil, como aponta Silva (2011). Essa valorização não pode ser definida com o intuito de
“folclorizar” a data, 20 de Novembro, afim de
que seja trabalhado para não formar cidadãos
preconceituosos, uma vez que não se nasce
racista, torna-se. Sendo assim, tornando uma
sociedade justa e envolvida com a questão.
A lei traz a importância da valorização
da igualdade racial é de extrema responsabilidade na educação infantil. Precisa-se ter uma
intervenção qualificada e significativa, de não
ignorar a desvalorização de raças, trazendo a
identidade da criança de valorização. Um importante processo de construir o enaltecimento
de histórias negras. Essa reflexão parte da ideia
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da proposta de inclusão das manifestações nos
espaços educacionais, bem como atividades
permanentes, projetos, relações com a família
e crianças, servindo e alimentando a riqueza
que essa cultura traz. E a escola corresponde
a um espaço de cultura.
Para Cavalleiro (2001), a reflexão desse tema é imprescindível para entendermos
que encontramos discriminação no ambiente
escolar, e o objetivo não é criar um falatório
de discriminação, mas dar entendimento que
o não expressar as diversas formas da cultura
africana, tradições e filosofias de vida, repercutem no próprio racismo. E se desejamos uma
sociedade que seja de justiça, devemos transformar a escola como um local de respeito e
de equidade a todos. Afinal, os negros trouxeram suas matrizes culturais muito fortes, das
quais, formaram o povo Brasileiro. Influências
essas nas origens, brincadeiras, na comida,
vestimentas, festas, artes visuais etc. No entanto, sabemos o quanto essa forte cultura não
apresenta o mesmo peso da cultura europeia.
E o quanto não consideradas inferiores. A grande importância desse rico patrimônio cultural
precisa ser considerada e incluída nos trabalhos da Educação Infantil diariamente.
Como aponta a Cavalleiro (2014), falar
na faixa etária de 0 a 6 anos, estudos apontam,
que na educação infantil, já envolve situações
discriminatórias entre as próprias crianças e
famílias. Prova essa que precisa-se ter uma
intervenção e um olhar muito cuidadoso por
parte dos profissionais na escola, em um todo,
como aponta a Revista Avisa Lá. Essa idade
é fundamental no desenvolvimento humano. E
para Feldman (2014) é nesta idade que ocorre
a socialização do indivíduo.
Em sala de aula precisamos criar o hábito de usar questionamentos para conseguirmos ter um olhar diferenciados com questões
que são despercebidas. A importância da intervenção dos professores e equipe na escola
que favoreça o desenvolvimento pleno de todos
envolvidos. Sendo assim, podemos presenciar
situações discriminatórias, e que não ocorra
nenhuma intervenção por parte dos profissionais, talvez porque não saibam lidar e preferem

o silêncio, ou porque podem vir a compactuar
com as ideias de preconceito.
Esse silêncio tem permitido que seja
transferida para a criança a superioridade branca nas práticas escolares. Termos usados como
“moreninho” recorre com frequência em vários
ambientes. Uma vez que já configura como
discriminatória. É uma situação que apresenta
dificuldade por parte de alguns profissionais,
com a tentativa de amenizar a condição de ser
negro, acrescenta Rosemberg (2003).
O silenciar-se não oculta o problema,
ao contrário, potencializa a divisão e de raças.
É necessário o respeito mútuo, a vez de falar
sem medo, preconceito ou receio, aponta a
Amaral (2018). Que, futuramente, vai repercutir
no silêncio da criança, gerando dor e sofrimento. Impedindo que, muitas vezes, até adulta se
cale na dor. Tanto em escolas públicas como
privadas, a temática racial, muitas vezes, aparece como forma pejorativa. Desse modo, é de
suma importância, que entendamos que o silêncio é e reforça a prática de não legitimar a
discriminação.
Esse silêncio, como aponta Silva
(2011), torna-se implícito, pelo simples fato, de
um livro, no ambiente escolar, não apresentarem personagens negros, tão pouco, não fazerem nenhuma menção, tornando assim, um
racismo camuflado. O olhar da escola precisa ser voltado para uma prática que abrange
a todos, afinal, o silenciar já é uma forma de
se omitir com a causa. Incentivar e trabalhar
a auto estima da criança se faz necessário. E
ao trabalhar a auto estima da criança negra é
inegável que conheçamos a história do sujeito,
pois caso ao contrário, iremos cooperar o enfraquecimento da causa. E é na escola que os
trabalhos precisam ressaltar a importância de
patrimônio, uma vez que o coletivo fará força
para atingir a comunidade e o aluno.
A discriminação acontece muito cedo,
ao contrário que muitos pensam. Crianças percebem as diferenças sim, tanto fisicamente,
como a cor de pele e do cabelo. E questionamentos, como: Por que meu cabelo é assim?
Porque minha pele é nessa cor e não do jeito
da amiga? Perguntas essas que se tornam fre309
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quentes assim que começam a ter contato com
outras crianças. Se ela recebe mensagens positivas para suas potencialidades, aprenderão
a sentir bem consigo mesma, com relação ao
seu corpo, rosto e cabelos, acaba por se aceitar. Trazer a realidade para identificação. Devemos valorizá-las sempre, não é só cumprir a lei,
mas enraizar a identificação das diferenças, valorização e emancipação da criança para uma
convivência saudável, como relata (CAVALLEIRO, 2014).

COMO CONSTRUIR UMA HISTÓRIA
DE RESPEITO E VALORIZAÇÃO
ANTIRRACISTAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL?
Nesta pesquisa foram analisados os
documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica, os Referencias curriculares da educação infantil, Educação infantil e
práticas promotoras de igualdade racial e outros trabalhos, os livros de Cavalleiro (2001 e
2014), e trabalhos científicos que visam contribuir para uma breve análise e reflexão da temática neste artigo. Essa pesquisa de autores
e documentos são pesquisas bibliográficas,
baseada em material documental.
Diante tais documentos e pesquisas,
podemos perceber que não há fórmulas prontas, mas iremos apontar como podemos fazer
e melhorar o que já é feito e enfatizar a importância do estudo de documentos oficiais,
como: Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Referencial Curricular
Nacional para a educação Infantil (RCNEIS),
entre outros. A formação se faz necessário
para embasamento e fortalecimento das práticas pedagógicas na construção da identidade.
Como conduzir um trabalho significativo sobre
o tem. O professor precisa se aprofundar da
causa, pois se eu não reconheço, não ajo com
legitimidade de importância. Primeiro é o formar o profissional com um olhar sensível para
transpor aquilo precisa ser trabalhado. Esse
compromisso precisa ser igualitário e norteador para construção de práticas.

Nesta pesquisa foram analisados os
documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica, os Referencias curriculares da educação infantil, Educação infantil e
práticas promotoras de igualdade racial e outros trabalhos, os livros de Cavalleiro (2001 e
2014), e trabalhos científicos que visam contribuir para uma breve análise e reflexão da temática neste artigo. Essa pesquisa de autores
e documentos são pesquisas bibliográficas,
baseada em material documental.
Por conclusivo, o DCNEIs (2009), trazem o que é necessário incluir no pedagógico
para as práticas igualitárias raciais. O trabalho
do Referenciais curriculares da Educação Infantil (RCNEIs) compilam, não com tanta clareza
nas relações das crianças negras, mas indicam
uma diversidade de dimensão e importância
para um trabalho com os anos iniciais, que
traz a importância de trabalhar com a formação social e pessoal, socialização, identidade
e acesso ao conhecimento nas faixas etárias.
Sendo assim, cabe o profissional ter um olhar
de inclusão e igualdade e que não promovam
mais a discriminação racial.
E na etapa de 0 a 6 anos são articulados a relevância de um projeto de transformar
o olhar das práticas educacionais com a família também. A gestão como suporte de na organização de ações e planejamentos constantes de organização, assim como necessário. A
parte docente é um instrumento muito vivo e
responsável na prática do projeto. O trabalho
precisa ser norteador para que se trabalhe o
ano inteiro, não somente na semana do dia 20
de Novembro. Sendo assim, a ideia é que se
trabalhe neste dia a reunião de todos os trabalhos realizados. Com duração de semestres e
incorporados na rotina da instituição, pondera
(AMARAL, 2018).
A parte de gestão precisa fazer uma
análise dos documentos que estão sendo trabalhados e pesquisados na unidade com o
tema. Como está o espaço físico, que materiais são expostos afim de exposição. Criar espaços de formação é de extrema relevância.
Trocas de ideias sobre a prática, estudos sobre
a temática, planejamento da rotina e traços que
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vão ser direcionados, pautam o projeto. A gestão deve proporcionar a tematização da prática, palestras, passeios a ONGS, espaços culturais e museus, filmes e acesso a livros para
formação e fortalecimento do trabalho.
O trabalho educativo precisa elucidar
o desenvolvimento integral e intencional planejado, de maneira que todas crianças tenham
acesso na variedade de experiências. O ambiente educativo que tem como objetivo a educação igualitária não é um processo para somente um professor. É um trabalho minucioso
que deve partir da Secretaria da Educação dos
Municípios, equipes técnicas, gestão das unidades escolares (Diretor/ coordenador), equipe de apoio, professores, família e comunidade. É o objetivo de união com um fim comum
para a transformação de mudança de atitudes,
com o trabalho de conceitos para combater a
desigualdade que precisa ser implantada desde a creche. E a família precisa fazer parte dessa mudança. A escola não deve ser inimiga do
seio familiar, ambas desempenham profunda
importância.
O Documento Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial (2012),
traz um compilado de sugestões para que o
ambiente escolar torne-se junto com a comunidade esta prática. A comunidade também precisa estar ligada nessa temática e projeto, pois
não podemos criar a imagem de uma família
ideal, mas valorizar e instigar esse processo
em famílias homogêneas e com construções
diferenciadas. O trabalho com a diversidade
possibilita um leque de horizontes para se trabalhar.
Assumir esse compromisso de acolhimento a diversidade sem um olhar estereotipado, implica na adesão de todos. Trazer a comunidade para esse momento é oportunidade
e ampliar um vasto repertório de fontes e riquezas de relatos para o material a ser desenvolvido. Considerar essa família como instituição
plural e de diferentes composições, já traz à
tona sentimentos e necessidades de conhecimento cultural integrante ao processo. Manter
canais de fácil atendimento, enriquece o significado da palavra grupo. No momento da ma-

trícula já é podemos iniciar, momento de apresentação da unidade, oportunizar momentos
acolhedores de entrada e saída. Organização
de reuniões e palestras para discussão dos temas, trazer a família para construção do PPP
(Projeto Político Pedagógico), incluir sempre a
participação dos familiares na construção das
atividades enviadas para casa, entre outros.
Essa união só resulta na junção do trabalho
entre família e instituição.
Sair do ambiente escolar traz a oportunidade de criar outras visões, como aponta
o Documento Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial (2012). Passeios
para museus físicos e virtuais, ONGS, bibliotecas, entre outros. Traz à tona a ampliação de
conhecimentos, ao qual vai enriquecer as instituições escolares. Precisa ser um verdadeiro
compromisso para reconhecer a herança dos
povos Africanos e sua cultura de formação no
Brasil.
Temos como exemplo o uso do espelho, pois é utilizando o corpo e sua auto imagem, acaba por ligar a comunicação de reconhecimento. A consciência do próprio corpo
identifica a imagem que se reflete. É trazer a
importância para as características que corporais, tratar a criança como única e valorizá-la,
traz fontes inestimáveis de imagem positiva. E,
nessa atividade simples, mas muito rica, carrega a interação do aluno perceber sua cor de
pele, o do outro, as variações de tons. Nesse
momento se faz forte a mediação do professor,
pois será por dele, que observará conflitos por
questões raciais, afim de combater positivamente as diferenças.
Trazer esse trabalho com a valorização
vai beneficiar não somente a criança negra,
mas como um todo, uma vez que irá ressignificar para um trabalho benéfico para o mundo.
Aponta Cavalleiro (2014), um tema muito vasto
e de forma que um educador pode, de forma
criativa e inovadora, promover elementos para
práticas bem- sucedidas para promoção da
igualdade.
O ambiente muito compreende como
vai ser compor esse trabalho. Uma vez que nenhum ambiente é neutro, ele carrega um valor,
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e trazer esse local para próximo a esse projeto, oportuniza não somente o ambiente, mas
as relações que ali habitam, mas envolver com
músicas, imagens, brinquedos etc. Organizar o
espaço de modo que as crianças possam expor sua autoimagem, suas habilidades e curiosidades. Uma decoração reluzente da valorização racial. Ao fim de construir uma sociedade
mais forte e coesa para todos serem tratados
de forma igualitária e digna.
O Documento Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial (2012),
relata que o trabalho ultrapassa de desenhos
impressos em que a professora pinta um modelo para que todos sigam, com imagens de
origem europeia. Esse momento precisa ser
de prestígio da arte africana, livros com a relatem o tema, obras artística com pintores negros, fotos da família e das próprias crianças
negras em lugares de destaque, assim como
desenhos dos mesmos, bonecos e bonecas
negras, tecidos com padronagem africanas,
rodas de conversas, ateliês, modelagem, brincadeiras, instrumentos musicais no alcance
das crianças, como, Dvds e Cds com marca
da cultura Afro-africana. O espaço deve ser
feito em individual e coletivamente, definidos
em agrupamentos com brincadeiras diversificadas. Precisa ser um acervo que faça envolver a
comunidade como um todo.
E, por meio da brincadeira de faz de
conta, devemos conduzir falas e reconhecimentos que valorizem o contato com diferentes
papéis. Outra parte significativa, é a música.
Grande herança trazida pelos povos Africanos,
tais como: Frevo, Maracatu, Capoeira, Samba,
Umbigada, Lambada etc. Mesmo que não sejam somente originais aos negros, fazem parte
de um patrimônio. Estar na Educação infantil é
estar em contato com a música e danças. Esse
repertório precisa ser diversificado, composto
por diferentes repertórios, sendo eles: Asiáticos, Africanos, Indígenas, Europeus, entre outros. Lembrando que não, necessariamente, ao
universo infantil, mas com elementos diversificados.

Por isso, é tão importante a convivência escolar, aponta Cavaleiro (2001). Essa experiência vai ampliar a socialização da criança,
da mesma idade, e o contato com outros grupos. Oportunizar mais materiais da cultura negra. Enaltecer a beleza e traços. Musicalização
de cantos regionais, rever espaços oferecidos,
imagens, trabalho conjunto com a gestão com
projetos de igualdade racial. A desvalorização
das heranças culturais causam impacto no desenvolvimento de um equilíbrio emocional para
o aprendizado. Lidamos ainda com uma cultura de eurocentrismo.
Essa visão eurocêntrica, segundo Amaral (2018), estabelece a visão do mundo que
um grupo é criado e formado como o centro de
tudo. Crescemos numa sociedade que achou
“normal” que cantores, artistas, médicos, entre
outros, fossem brancos. Não questionamos por
longos anos o direito da diversidade, situações
que de tão rotineiras, tornaram-se “naturais”.

SUGESTÃO DE LIVROS INFANTIS
É por meio da literatura negra e afro-brasileira que conseguimos abordar questões
de identidade, das quais são tão importantes
para a valorização cultural. Como aponta Rosemberg (2003). Talvez o maior desafio no
Brasil é convencer o outro de seu próprio racismo. Desta forma, liga a importância de resgatar, conjuntamente, a história da cultura, a
pesquisa e estudo de vários autores negros.
Precisamos explorar depoimentos e experiências de vida da cultura negra. Assim conseguimos uma fonte de reflexão para um novo
olhar. O que conseguiremos combater as discriminações, pondera Santos (2014). A maneira para esse movimento é escolher materiais
que valorizem a cultura dos afro-brasileiros. O
racismo é sim uma ideologia, em que um determinado grupo se baseia em características
culturais e biológicas, consideradas inferiores.
Sendo assim, para combatermos não devemos
somente lutar, mas sermos contrários as práticas que mantém essa ideologia.
O Documento de Educação Infantil e
práticas promotoras de igualdade racial (2012,
p. 46, 47), pontuam algumas literaturas para se
trabalhar na educação infantil, tais quais:
312

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

• África, meu pequeno Chaka.
Marie Sellier. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006.

• Em Angola tem? No Brasil também! Rogério Andrade Barbosa. São Paulo: FTD, 2009.

• Agbalá,
um
lugar
continente.
Marilda
Castanha.
São
Paulo:
Cosac
Naify,
2008.

• Eu não sei de qual África veio
o meu bisavô. Tadeu Costa.
São Paulo: Lapis Lazuli Companhia Editora Nacional, 2010.

• Akimbo e os elefantes. Alexander
McCall Smith. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2008.
• Akimbo e os leões. Alexander
McCall Smith. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009.
• Ao sul da África – Na África do Sul,
os ndebeles. No Zimbábue, os xonas. Em Botsuana, os bosquímanos. Laurence Quentin. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2008.
• As tranças de Bintou. Sylviane A.
Diouf. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
• Brasileirinho.
Ieda
Oliveira.
São Paulo: Editora DCL – Difusão Cultural do Livro, 2001.
• Bruna e a galinha d’angola. Gercilga
Almeida. Rio de Janeiro: Pallas, 2003.
• Chica e João. Nelson Cruz.
São Paulo: Cosac Naify, 2008.
• Chuva de manga. James Rumford.
São Paulo: Brinque-Book, 2005.
• Contos africanos de adivinhação. Rogério Andrade Barbosa. São Paulo: Paulinas, 2009.
• Contos africanos para crianças
brasileiras. Rogério Andrade Barbosa. São Paulo: Paulinas, 2004.
• Contador de histórias de bolso:
África. Ilan Brenman e Fernando
Vilela. São Paulo: Moderna, 2009.

• Falando Banto. Eneida D. Gaspar. Rio de Janeiro: Pallas, 2007.
• Flora. Bartolomeu Campos de
Queirós. São Paulo: Global, 2009.
• Gosto de África: histórias de
lá e de cá. Joel Rufino dos
Santos.
Onda
Livre,
1999.
• Grande assim. Mhlobo Jade Zeni.
São Paulo: Peirópolis, 2010.
• Histórias da Cazumbinha. Meire Cazumbá. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010.
• Histórias
da
Preta.
sa Prieto. São Paulo:
panhia das Letrinhas,

HeloiCom1998.

• Histórias que nos contaram em
Angola. Rogério Andrade Barbosa. São Paulo: FTD, 2009.
• Ifá,
o
adivinho.
Reginaldo Prandi. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.
• Kalahari, uma aventura no deserto
africano. Rogério Andrade Barbosa.
São Paulo: Melhoramentos, 2009.
• Kouba e o tambor. Madu Costa. Belo Horizonte: Mazza, 2006.
• Madiba,
o
menino
africano. Rogério Andrade Barbosa. São Paulo: Cortez, 2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ponto primordial deste estudo é mostrar que estudos comprovam a importância do trabalhar no ambiente escolar contra o racismo, especialmente, na educação infantil, uma vez que
já na primeira infância a criança precisa se reconhecer na escola. Esse é um tema apaixonante
e é um direito de todos. Trabalhar com esse tema precisa sair somente do dia comemorado em
20 de Novembro. O trabalho dentro do ambiente escolar precisa ser durante o ano e, no dia 20
de Novembro, ser discutidos entre alunos e professores como foi o trabalho do ano inteiro.
Trabalhar contra o racismo na educação infantil precisa ser apresentado de forma que
a criança se sinta representada no ambiente, oferecer um trabalho de encorajar e oportunizar o
contato com músicas africanas, leituras com o tema, obras de arte com pintores e pinturas que
o negro em fique em local de prestígio, vestimentas com o tema, fotos de crianças negras e suas
famílias, afim de transpor e equiparar com o ensino que é tão europeizado.
Quando apresentamos ao aluno esse material, oportunizamos o empoderamento, o vivenciar, o sentir, de forma mais abrangente, é questão de sentir parte da identidade no próprio
ambiente. Não é cumprir o calendário, mas marcar um contexto significativo na identidade de
todos. Desenvolver atividades que eduquem a criança como um toldo a valorizar a diversidade
e comprometer a igualdade.
A gestão, coordenação, professores e apoio precisam buscar a pesquisa, trazer ao aluno
o diferenciado, ampliar o processo de aprendizagem da criança negra. Desse modo, devemos
considerar os conhecimentos prévios, a forma que a criança com sua família. O processo de
formação deve considerar uma dinâmica.
O ambiente escolar precisam promover o contato facilitará auxiliando o desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e linguístico. Não podemos só desenvolver uma, mas todas, uma vez
que estão interligadas, o influenciará o contato com sentimental, pensamento, movimentação etc.
Diante desse trabalho, cabe a equipe oportunizar esse contato de diferentes culturas e
estilo, a fim de desenvolver a valorização como um todo. Trazer o aluno que pertence ao ambiente. E como parte desse processo, a família também precisa fazer parte desse momento, pois ela
participará da transformação de pensamento e de uma sociedade mais justa.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A ARTE COMO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Muitos pensam que a arte na educação infantil são apenas desenhos livres, tinta,
amassa bolinhas de papel ou preencher desenhos prontos. A arte na educação é o começo, é
o primeiro contato da criança com a sua própria criação, é a exploração de seus desejos e torná-los visíveis aos outros de várias maneiras. Pintar, riscar, amassar para as crianças pequenas
é puro prazer, o prazer do movimento da descoberta. O percurso da linguagem plástica começa desde muito cedo e pode ser desenvolvido novos prazeres e desafios e novas maneiras
de se relacionar com o mundo. Ao longo do tempo tudo o que era fazer, gesto no espaço, vai
se constituindo como desenho, arte.

Palavras-chave: Criação; Exploração; Brincar, Arte.
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INTRODUÇÃO

O

que podemos oferecer para as crianças de educação infantil em relação à arte?
Será que o professor pode trazer conceitos novos sobre a arte na educação infantil? As crianças pequenas necessitam de atividades que lhe tragam significado
e seja útil para a construção de seus conceitos e realidades sobre o mundo. Nesta pesquisa iremos refletir sobre a importância de se trabalhar a arte com crianças pequenas, veremos quantos
benefícios às atividades diferenciadas fazem na rotina da educação infantil. “Arte e educação
não compreende significações dados ou ideias, sendo relativos a um espaço de experiências e
intencionalidades que se transforma historicamente” (HONORATO, 2011, p.43).
Neste sentido, verificamos que a arte necessita de espaço, experiências e transformação.
O que queremos é mostrar ao professor de educação infantil que é possível trazer atividades
fora do comum, é possível trabalhar de forma intensa e criativa. Muitas vezes subestimamos as
nossas crianças acreditando que a arte nesta fase escolar deve ser superficial, com propostas
pobres e sem sentido de cortar, colar e amassar.
A arte é muito mais do que isso, ela compreende o imaginário, possibilitando que o indivíduo se torne crítico e criativo. Entenda o que está a sua volta, e crie a sua própria arte de maneira que lhe é possível. O ensino da arte considera quatro hipóteses: que o indivíduo já desfruta
de alguma experiência estética, antes de entrar para a escola ou fora dela, a partir de estímulos
como a natureza ou o artesanato popular. Se o aluno vem para a escola com informações sobre
arte, através de experiências e ensinamentos de sua família, porque não utilizamos isto como
alavanca de estudo dentro do grupo? Nesta o foco é mostrar que o professor veja que utilizar o
conhecimento prévio de seus alunos para a arte é um instrumento rico, trás novas experiências e
ajuda na construção do conhecimento com significado. Atividades rotineiras estão fora do nosso
contexto, não queremos impor nossos limites para os alunos, o alcance de suas mãos e a sua
imaginação é o que vai delimitar o espaço de sua atuação gráfico-plástico. Educadores e adultos
precisam deixar de lado a ideia de que as crianças devem realizar produções semelhantes ao
real.
Esquecemos que a construção visual vai acontecendo aos poucos, no tempo em que
a criança vai entrando em contato com os materiais e instrumentos e com a própria linguagem
visual. É importante propor atividades além das mesas, para que todos os sentidos sejam desenvolvidos. Iremos refletir sobre o professor e a sua própria prática em arte na educação infantil.
Como o professor pode trazer experiências significativas aos seus alunos se ele próprio não
transpassa os seus limites? Sempre trabalhando com o óbvio, o comum, não conseguirá desenvolver atividades que realmente tem a ver com a arte. Existem muitas possibilidades dentro da
arte para a criança pequena, um mundo cheio de cores, texturas, cheiros. Iremos refletir como
podemos treinar as mãos e olhos para enxergar além do que esta ali no papel transferir para
uma pintura algum sentimento ou experiência vivida. As crianças pequenas trazem todo este
potencial, na primeira infância está toda a construção de um pensamento que irá com ela para
a vida adulta.
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ARTE E SIGNIFICADO
O que é arte? Porque o homem a cria? Poucas perguntas são capazes de provocar um debate tão caloroso e
resultar em tão poucas respostas satisfatórias. Mas se
não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva,
há, no entanto, muitas coisas que podemos dizer (JASON, 1996, p.6).

Certamente o homem cria alguma coisa pelo impulso de reorganizar a si mesmo e
ao meio em que vive de uma maneira ideal.
Segundo JASON (1996) a arte representa a
compreensão mais profunda e a mais alta aspiração de seu criador. Por este motivo, uma
obra contribui tanto para a nossa visão de mundo e ficamos muito emocionados. A arte tem o
poder de comunicar a concepção que temos
das coisas através de procedimentos que não
podem ser de outras maneiras. Na arte assim
como na linguagem, o homem é um inventor
de símbolos que podem ser transmitidos de diversas formas.

Para que se possa apreciar a arte é
necessário conhecimento, entendimento do
tempo circunstância espaço. Sem estes requisitos a arte não tem significado, passa apenas
a ser algo comum ou incomum, mas, sem que
nos remete a reflexão ou desperte os nossos
sentidos. Por isso, faz-se necessário o conhecimento da cultura, da história do artista, do tempo em que foi elaborada. Para JASON (1996)
imaginar significa formar uma imagem – um
quadro- em nossa mente. Nós seres humanos
somos as únicas criaturas que possuem imaginação.

Somos os únicos que podem compartilhar aquilo que sonhamos ou imaginamos,
através de relatos orais ou criação de imagens.
Aqui entra a arte, ela nada mais é do que o
relato da imaginação ou sonho de alguém. Há
muitas formas de ativar a imaginação, que se
faz importante no momento de entender o artista, e é uma das facetas mais fascinantes da
mente humana. Pode ser vista como o elo enTemos que pensar na arte como algo tre o consciente e o subconsciente humano.
não convencional capaz de expressar estados
“É por assim dizer, a cola que mantém
mentais, novos significados, novas formas.
Uma pintura sugere muitas coisas além do que unidos a personalidade, o intelecto e a espiriela afirma é um poema a arte está naquilo que tualidade do homem”. (JASON, 1996, p.7). A
ele diz. Mas qual é o significado da arte? Os ar- imaginação se faz importante para que possatistas não deixam uma explicação de sua obra, mos entender o passado que é realmente neuma vez que a sua obra é a própria explicação. cessário para a nossa sobrevivência. E o artisJASON (1996) nos explica que, a arte tem sido ta continua sendo aquele cuja obra é capaz de
considerada um diálogo visual, pois ela expres- emocionar e nos fazer refletir:
sa o que o artista estava imaginando, de uma
maneira tão clara que seria como se ele esti- O salto de imaginação é, às vezes, um lampejo de inspiração. O processo criativo consiste numa longa série
vesse falando conosco através da obra que é de saltos imaginativos por parte do artista e de suas
muda. A existência de um diálogo com a obra, tentativas de dar-lhes forma, modelando o material de
deixa claro que há uma participação ativa entre acordo com suas intenções (JASON, 1996, p. 8-9).
artista e nós. Como não podemos falar com a
Imaginação, importante e necessáobra de arte, podemos aprender a reagir a ela:
ria para que possamos viajar junto ao artista
O processo é semelhante ao aprendizado de uma lín- em sua obra de arte, necessária também para
gua estrangeira. Precisamos aprender o estilo de a for- aquele que cria e nos mostra em forma de arte
ma de ver as coisas de um país, de um período e de um
artista, caso queiramos compreender adequadamente tudo aquilo que imaginou um dia. Então, reflea obra. A apreciação estética é condicionada apenas timos; para quê serve a arte? Porque ela se
pela cultura, que é tão diversificada que se torna im- faz tão necessária e importante na educação
possível reduzir a arte a qualquer conjunto de preceitos infantil? Como o professor pode trabalhar arte
(JASON, 1996, p. 6-7).
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do para tudo isso? Antes de começar a trabalhar na educação infantil o professor precisa ter
o conhecimento, informações e acima de tudo
entender a importância da arte, a história e de
que maneira ela próprio entende a arte como
ferramenta de trabalho e mudança na vida das
pessoas. A arte traz a elevação do espírito,
quando entendida em sua essência, mas, o
professor não consegue trazer significado se
não acredita naquilo em que está mostrando
ao aluno. Portanto, é essencial que o professor
tenha consciência da importância de oferecer
aos seus pequenos alunos o primeiro contato
com a arte, de maneira prazerosa e significativa, que ficará como experiência inicial para as
próximas etapas da vida estudantil.

O SIGNIFICADO DO DESENHO PARA A
CRIANÇA

Nesta aventura idealizada entre os seus
desenhos e representações, que a criança descobre-se, reconhece cores, experimente as inusitadas formas, os traços sinuosos, manipula
as mais variadas texturas, explora os espaços
do papel, encontra as diferentes maneiras de
interpretar os seus desenhos com também
apropriar-se da realidade no qual está inserida.
O mundo imaginado pela criança é aquele em
que ela busca traduzir e representar em suas
atividades gráficas. Para adentrarmos no mundo imaginário do desenho da criança, precisamos de um passaporte. Que seria nossa própria vivência da linguagem: o ato de desenhar
(DERDYK, 1993).
Segundo o autor (1993) não dá para
nos tornarmos íntimos e conhecedores de uma
criança, se não compreendermos a essência
da sua linguagem gráfica, o desenho. Precisamos vivenciar esta linguagem tão presente
e apaixonante no mundo infantil e adquirir um
novo olhar sobre a sua experiência gráfica. Pensar no desenho infantil é refletir que a criança o
utiliza como meio de expressão. Ao desenhar
a criança revela parte de si mesma; como pensa, como sente como vê. A cada experiência
gráfica a criança nos conta quem é, o que está
pensando e também expressa a sua subjetividade e a maneira pela qual se sente existir. A
criança desenha para se realizar, sentir prazer,
se satisfazer e se divertir:

Quando a criança que ainda está aprendendo a andar e a pronunciar as primeiras palavras, apropria-se do lápis ou qualquer outro
objeto semelhante e, impulsionada pela alegria e
pelo prazer dos movimentos descontrolados de
suas mãos, descobre paulatinamente nas pontas
dos dedos que pode exibir nas folhas de papéis
emaranhados e traços. Ao emitir seus traços, a
criança rabisca não só o lápis no papel sente
prazer em deixar a marca impressa em qualquer
superfície. “O rastro de uma vareta na areia da
praia, o risco do caco de tijolo no muro e na calçada, a marca do giz na lousa, os furinhos dos
dedos na massinha, à impressão da mão cheia
de tinta no papel, a marca da ponta do dedo no Desenhar é um jogo que não exige companheiros, onde
a criança é dona de suas próprias regras. Nesse jogo
vidro embaçado” (DERDYK, 1993, p.56).
solitário, ela vai aprender a estar só, aprender a ser. O
Brincando e fantasiando que a criança
vai deixando o seu rastro, o seu registro, a sua
expressão, e gradativamente vai contando a sua
história. A criança se aventura no mundo mágico dos desenhos e através deles revive os seus
desejos, suas conquistas, evoca novas descobertas, revive suas alegrias, seus medos, suas
angústias, e acima de tudo retrata toda a beleza
eterna de sua infância. Aos poucos, nasce o desenho da criança e com ele aparecem os detalhes. A criança vai formulando um repertório gráfico como num grande quebra-cabeça (DERDYK,
1993, p.56).

desenho é o palco de suas encenações, a construção
de seu universo particular (DERDYK, 1993, p.10).

Constatamos que o desenho infantil é
particular e muito subjetivo, pois cada criança tem o seu jeito de transpor para o papel
algo que tenha significado e relevância para
ela. Neste grande palco de representações,
ela percebe que pode inventar e nomear as
suas próprias regras, reinventar os seus personagens, e mesmo sozinha, descobre que tem
a capacidade de criar e se expressar à sua
maneira. O desenho é uma atividade gráfica
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essencial para uma criança. Ele suscita risos,
provoca encantos e desencadeia sinais de alegria. O desenho infantil “é um dom saído de
suas próprias mãos e de que ela espera um
cumprimento ou um julgamento, pois a criança desenha por seu próprio prazer” (ARFOUILLOUX, 1988, p.129).

Não se pode imaginar uma criança que
não desenha, pois toda a criança traz consigo
a sua marca o seu desenho. Faz parte de sua
essência, decifra o que transparece no seu interior, no seu pensamento, assumindo assim
um papel importante de comunicar o que muitas vezes ela não consegue falar e descrever
momentos significativos para ela (DERDYK,
Segundo o autor, a criança espera que 1993, p.57).
o seu desenho seja valorizado por quem o aprecia. A sua representação gráfica é uma forma
Observando uma criança desenhando
de comunicação entre a criança e as pessoas aprende-se muito sobre ela. O seu desenho
que estão ao seu redor. O ato de desenhar faz revela o seu desenvolvimento e também as
parte da vida de qualquer criança, pois o de- proezas de seu coração. O desenho significa
senho manifesta o desejo de representar, ele o seu próprio canal expressivo. Ela desenha a
é curiosidade, afirmação, alegria e curiosida- sua vida, com palavras, com a música, com as
de. Desenhando a criança passa por um longo cores, com o gesto. E também se aventura em
processo vivencial e existencial. Ao desenhar outras linguagens, recriando seu próprio lúdiela fala de si própria, dos outros, das suas brin- co, se afirmando como ser humano. Acreditacadeiras, dos seus gostos, de seus medos, mos então, que o desenho da criança só tem
para contextualizar as suas descobertas e as significado para ela, quando realmente vivensuas experiências. Entende-se por desenho o cia esta linguagem, explora os seus limites, as
traço no papel ou em qualquer superfície, mas suas dificuldades, enfrenta os seus medos e
também a maneira como a criança concebe o assim redescobre no seu traço, na sua marca
seu espaço de jogo com os materiais de que a sua infância (DERDYK, 1993, p.57).
dispõe. As crianças utilizam a sua imaginação
para inventar e modificar os seus desenhos,
OS CAMINHOS DO DESENHO
criando sucintamente o inesperado, o novo, o
INFANTIL
diferente.
Tratando da questão do desenvolvimenConforme descreve a autora, a criança to da criança através da arte, onde podemos
revela o seu mundo para o desenho, e atra- observar que a arte interfere e pode demonsvés desta linguagem, ela tem a possibilidade trar como a criança passa por etapas delimitade criar uma nova realidade a cada instante. das e em cada um dos estágios do seu desenPara o adulto o desenho pode até ser uma ati- volvimento há uma modificação, e a depender
vidade indecifrável, mas “[...] provavelmente da sua capacidade emocional ela percorre o
para a criança, naquele instante, qualquer ges- seu desenvolvimento normalmente, ou, então,
to, qualquer rabisco, além de ser uma conduta fixa-se em um estágio não compatível com a
sensório-motora, vem carregado de conteúdos sua faixa etária (LOWENFELD, 1977).
e de significações simbólicas”(DERDYK, 1993,
p.57). O desenho configura-se como um camAo observar uma criança pintando, depo de possibilidades e significações para a vemos aprofundar-nos mais nesse ato, pois ali
criança, que confronta o real como o imaginá- não reside somente um gesto mecânico, e sim
rio. Neste movimento interno vão nascendo as uma expressão global daquela criança, o resulrepresentações e um repertório de significados tado poderá se apresentar esplêndido, perfeito.
que irão se modificar e se transformar em gran- Ou até mesmo não haver nenhum êxito aparendes realizações.
te, contudo, só ao experienciar a escolha do
material, das cores, deixando claro que houve
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um exercício do seu eu interior, o que mostra
que aquele ser é único, tal qual a sua arte, e,
apesar disso o seu desenvolvimento também
interfere na sua maneira de representar a sua
arte,a qual passa por uma mudança bastante
perceptíveis (LOWENFELD, 1977).

Observa-se que em alguma fase do
seu desenvolvimento a criança poderá passar
por momentos de repetição de certas formas,
isso pode ocorrer espontaneamente, essa atitude tem por finalidade assegurar o domínio
sobre elas; há de observar que na repetição
estereotipadas não ocorre nenhuma mudança;
Para o autor (1977), que o desenho ao desenhar várias bonecas elas terão diferenpossibilite o desenvolvimento emocional, o au- ças entre uma e outra, pode aparecer sentada
tor terá que nesse momento identificar-se com deitada, em pé, em movimento.
a sua obra, caso contrário, ele tão somente fará
reproduções que para ele não há significado
O que não ocorre na repetição estereoalgum, pois ele não está inserido naquela ex- tipada aqui não há nenhum envolvimento nem
pressão; crianças emocionalmente desajusta- sentimento por parte da criança, podendo sigdas utilizam representações padronizadas com nificar uma fuga para não enfrentar novas expeo propósito de refugiar-se.
riências, com essa atitude a criança sente satisfação em executar esse trabalho, e quando
Segundo Lowenfeld (1977) podemos alguém interfere na sua evasão elas sentem-se
observar em crianças pequenas que se inclui perturbadas.
no seu desenho, podemos perceber o grau de
envolvimento com a sua representação já no
Para Lowenfeld (1977) acrescenta que
caso dos desenhos padronizados não há esse na criança que demonstra o gosto pelos livros
total envolvimento.
com figuras para colorir, leva a fuga para não
enfrentar novas experiências, já que a sua liberAinda segundo os autores, quando a dade é podada no momento em que seguem
criança desenvolve padrões rígidos em seu o padrão predeterminado, e, também quando a
raciocínio, o simples fato da necessidade de criança copia um desenho ela poderá sentir saflexibilização poderá ocasionar dificuldades na tisfação, mas meramente representa algo fora
adaptação a novas circunstâncias, ou seja ao do seu contexto, sem nenhum envolvimento, é
ser solicitada a fazer um desenho livre, no qual algo criado fora dela, e onde ela não está ina criança exponha a sua percepção interna e cluída quando afirmam que: Uma criança que
externa, ela irá refutar tal prática, por ter sido goste de copiar desenhos poderá obter satisfaincentivada, normalmente por um adulto a fa- ção individual nessa ocupação; mas tal alegria
zer repetições estereotipadas, não só a área baseia-se num sentimento de segurança e no
artística. A esse respeito, Lowenfeld (1977) diz medo de de expor-se a novas experiências. A
o seguinte:
criança refugia-se num estado de espírito passivo que é indesejável (LOWENFELD, 1977,
É lamentável que os adultos encorajem, frequentemen- p.39).
te, esse modo de expressão, pedindo aos jovens que
copiem ou tracem formas vazias de significado, ou até,
como poderia fazer um professor de aritmética, pedindo
a uma menino que copie dez vezes um símbolo para um
papagaio de papel. A maioria das crianças é capaz de
vencer tais imposições: contudo, uma criança acostumada a depender de tais modelos e que faça bem esse tipo
de cópias, recebendo também elogios do professor por
seu trabalho bem organizado, pode perder a confiança
em seus próprios meios de expressão e recorrer a repetições estereotipadas como um mecanismo de evasão.
Tal atividade mecânica, automática, não tem lugar na
arte nem na aritmética (LOWENFELD , 1977, p.37-38).

Quando exerce a sua liberdade a criança participa da sua obra estando, ali, no seu
desenho, não só o traçado as cores, o formato,
mas algo de grande importância para ela; não
havendo relevância se por acaso ela cometer
algum erro ou a desaprovação de alguém e, é
esse desprendimento que o leva ao progresso
emocional. Ao desenhar a criança demonstra
o conhecimento que tem do seu meio, pois o
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desenvolvimento intelectual da criança é adquirido pela compreensão que tem do meio em
que vive e de si própria, através do desenho
pode-se perceber a capacidade mental da
criança, a esse respeito Lowenfeld (1977) defende que:
A criança emocionalmente livre, desinibida, na expressão criadora, sente-se segura e confiante ao abordar
qualquer problema que derive de suas experiências.
Identifica-se, estreitamente, com seus desenhos e tem
liberdade para explorar e experimentar grande variedade de materiais. Sua arte encontra em constante mudança, e ela não receia cometer erros nem se preocupa, a respeito da nota que receberá por esse exercício
particular. Para ela, a experiência artística é realmente
sua, e a intensidade de sua absorção proporciona-lhe
o verdadeiro progresso emocional (LOWENFELD, 1977,
p.39).

O que Lowenfeld (1977) nos revela é
que a criança coloca no seu desenho o seu íntimo onde estão guardados as suas vivências;
e como isso é algo seu, particular, da sua propriedade, ela a expõe da maneira que assim o
desejar sem seguir nenhuma regra predeterminada, este controle proporciona-lhe o transpor
as suas etapas de desenvolvimento. Acrescentam que:
ao observar duas crianças com a mesma idade (cinco
anos); uma desenha um homem representando somente a cabeça e as pernas, a outra acrescenta mais detalhes, inclusive os dedos das mãos, esta está bastante
desenvolvida em relação à primeira; o que não assegura que a outra esteja e um grau inferior, ela pode está
sendo bloqueada emocionalmente, ou sem qualquer
sentimento emocional para com o seu desenho, isso
faz com que ela não tenha tanto envolvimento com a
sua criação (LOWENFELD , 1977, p.23).

Diante do que os autores afirmam, podemos dizer que o desenho nada mais é que
a concretização do pensamento da criança,
mais precisamente da sua emoção, e através
do desenho pode-se identificar a emotividade
dela para com o desenho, caso a criança esteja bastante envolvida com o seu desenho, ela
deixará a vista um maior grau de desenvolvimento. A criança vai mudando no decorrer de
sua infância a sua percepção do meio vai apri-

morando-se, mas quando ela demonstra uma
resistência em ultrapassar essa fase ela mostra
uma falta de maturação intelectual, ao distanciar-se da idade cronológica, a criança deve
representar um desenho diferenciado para os
demais de faixa etária diversa, ou seja, uma
criança de sete anos tem mais maturidade do
que uma de cinco anos, contudo, se a primeira
desenha acompanhando a representação do
segundo, ela terá as mesmas aptidões intelectuais que a desse último (LOWENFELD, 1977).
Os sentidos da criança são de vital importância para a aquisição do desenvolvimento,
a qualidade das experiências sensoriais é que
vai determinar o desenvolvimento em qualquer
área da aprendizagem; a percepção visual é
a que tem maior relevância na área artística,
é com ela que se consegue apreender as formas, cores e o espaço; de início nas fases de
desenvolvimento observa-se o reconhecimento das cores, para posteriormente conseguir a
estimulação na variação das cores com a interferência da luz e de condições atmosféricas
(LOWENFELD, 1977).

BRINCANDO E CRIANDO COM AS
CORES
A ação de pintar em nosso contexto
escolar é uma ação descaracterizada. As possibilidades infantis são limitadas, não podem
explorar e experimentar de forma lúdica diferentes tintas e instrumentos pictóricos para tornar visíveis suas ideias e sensações através de
manchas, figuras, sinais. A pintura não acontece no espaço da educação, seja fundamental
seja infantil. Muito pouco explorada como conhecimento que permite outros modos de interação entre a criança e o mundo. “Até parece
que a cor, como experiência sensorial humana,
não existe! Só se admitem como válidos e reais
os relacionamentos verbais que conduzem a
definições e conceituações” (RICHTER, 2011).
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Nesse sentido, vemos que nós adultos
anulamos as experiências incríveis que a criança pode ter com a cor, com os nossos limites
e imposições. A pintura é muito importante na
apropriação de um pensamento simbólico e
uma importante estratégia de organização no
processo de constituição. Não podemos desarticular a pintura das demais ações lúdicas das
crianças, como linguagem deve ser compreendida em sua especificidade material e simbólica. O ato de tingir, a pintura, pode e devem
dialogar com o ato de desenhar, modelar objetos, cenários, ambientes, fantasias, painéis etc.
(RICHTER, 2011).

Provocar reflexão e despertar a capacidade da criança é o foco do professor. Mais
uma vez refletimos sobre o aprendizado com
significado, não apenas a atividade superficial,
mas o estudo, a curiosidade o criar devem ser
sempre valorizados. O professor também precisa superar seus limites, necessita transpassar
aquilo que é mecânico.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Os seres humanos, desde a pré-história produzem formas visuais, se utilizando
de símbolos particulares, construídos juntos à
sociedade para expressar mundos objetivos e
subjetivos. Transportando suas visões, o mundo natural é exteriorizado através de diferentes
modalidades que atravessam as artes visuais
como a: pintura, o desenho, a fotografia, a gravura, vídeos etc.

Para que estas experiências existam,
temos a nossa disposição diferentes tintas solúveis, variados instrumentos pictóricos: rolos,
pincéis, espumas, mãos e dedos. Não existem
restrições na linguagem plástica; o que importa é tornar visível o que foi vivido. A pintura
consiste em educar o olho e a mão para estaSegundo Cunha (2011) ao longo do
rem sempre alertas e curiosos para coletarem tempo, foram criadas formas padronizadas
fragmentos e colocá-los a disposição de outros para a linguagem gráfico-plástica, como: flores,
olhares (RICHTER, 2011).
casinha, árvore com maçãs, figura humana de
palitos, assim foram organizados um repertóSegundo autor (2011) a prática com as rio que chamamos estereótipos. Desde muito
cores torna possível que a criança demonstre cedo as crianças interiorizam estes estereótio que conhece e sente, tornando possível en- pos, deixando de construir sua própria linguatender que é capaz de alcançar profundidade gem, e passam a reproduzir as imagens imposna criação de significações, transformando um tas pelos adultos. O educador precisa saber
quadro de exploração superficial em um pro- que as suas representações visuais influem
cesso fundamental e rico. Precisamos ampliar muito na produção da criança e de como ela
na escola infantil as oportunidades lúdicas que vai representar o mundo a sua volta.
levam a criação de símbolos e objetos através
de variadas experiências expressivas. É neste
Cunha (2011) deixa claro que a crianmomento entre dois e sete anos que a crian- ça precisa ter a possibilidade de desenvolverça começa a fundamentar o seu pensamento -se na área expressiva, para isto é fundamental
simbólico. Por isto, temos de oferecer para as que o professor rompa com seus próprios esnossas crianças oportunidade de criar, tocar, tereótipos, para que consiga realizar intervensentir para que possa dialogar como mundo e ções pedagógicas significativas para o univercom ela mesma:
so da expressão infantil:
A superação de um fazer superficial e limitado, quanto às
possibilidades cognitivas e poéticas da arte na educação infantil, passa necessariamente por uma provocação à capacidade de reflexão de todo professor desafiado a imaginar
outros modos de agir na intenção de promover situações
significativas de ensino e aprendizagem, para si e seus alunos (RICHTER, 2011, p.37).

Uma das maneiras de o adulto romper
suas formas cristalizadas é resgatar seu próprio processo expressivo, voltando a brincar
com os materiais, não tendo medo de mostrar
suas próprias descobertas formais espaciais e
coloristas, lançando-se junto com as crianças
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na aventura de criar o inusitado, acompanhando o processo de criar o inusitado o expressivo infantil junto com o seu próprio processo
(CUNHA, 2011, p.7).
As escolas de educação infantil precisam oferecer um espaço para que o desenvolvimento das diferentes linguagens expressivas
aconteça simultaneamente, tendo em vista que
crianças pequenas iniciam o conhecimento sobre o mundo através dos cinco sentidos do movimento, a curiosidade do que está a sua volta,
da imitação, da repetição do jogo simbólico e
brincadeiras. Para que isso aconteça os educadores precisam conhecer o desenvolvimento gráfico-plástico para que possam organizar
planejamentos que atendam as necessidades
das crianças (CUNHA, 2011).
Quando se oferece uma atividade livre
e simples como desenho com lápis de cor, o
professor pode transformar em experiência desafiadora, cheia de possibilidades. Podemos
transformar um simples desenho com lápis de
cor em uma proposta instigadora com descobertas de materiais, além do conhecermos as
hipóteses das crianças sobre o que vamos trabalhar.
O professor de educação infantil não
precisa ser especialista em arte para trazer experiências significativas para os seus alunos,
precisa conhecer e entender a importância do
contato com a arte, e como isto pode mudar
e acrescentar conhecimento na vida do seu
aluno. A arte promove mudança, traz o pensamento crítico, traz a paz de espírito. Na primeira infância quando há este contato significativo
com a arte a criança terá a possibilidade de
desenvolver o seu arsenal de conhecimento e
o levará para a vida adulta:
Geralmente quando pensamos sobre o ensino da arte em
qualquer nível de ensino, surgem dois tipos de concepções: a visão espontaneísta ou inatista e a visão pragmática ou empirista. Estes modos de pensar o ensino da arte
advém tanto das concepções de educação em arte que
constituem a nossa própria história. A história não passa
ao longe, como um registro distante, ao contrário, a história
particular e geral compõem nossas concepções e ações
pedagógicas cotidianamente (CUNHA, 2011, p.12).

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
ESTAS DUAS CONCEPÇÕES:
ESPONTANEÍSTA E PRAGMÁTICA
FUNCIONAM DA SEGUINTE
MANEIRA: CONCEPÇÃO
ESPONTANEÍSTA:
O professor acredita que cada criança
tem a capacidade inata para criar a linguagem
gráfico-plástica, alguns possuem o dom para
criar não importando o meio ao qual o processo de aquisição dos saberes. Fica por conta de
o professor encaminhar o processo de criação
através de atividades, onde materiais serão
disponibilizados e as crianças poderão criar
livremente sem nenhuma interferência pedagógica. As crianças colam, desenham, modelam,
constroem com sucatas durante um espaço de
tempo e depois concluem. O professor guarda tudo, em pastas ou expõem em sala de
aula em varais. Todo o processo é importante, o produto realizado é um resultado e não
é questionado. Na concepção espontaneísta
o professor não interfere na criação da criança e acredita que ela pode criar sem nenhum
questionamento. Nesta concepção o educador
acredita que a criança tem a capacidade de
criar por si própria sem nenhum tipo de palpite
do adulto (CUNHA, 2011).

CONCEPÇÃO PRAGMÁTICA:
O professor acredita que as atividades
devem desenvolver a motricidade, preparar para
a escrita ou aprender a construir formas mais semelhantes do real. Todas as intervenções pedagógicas são feitas para domar o caos de desenhos
e emaranhados com exercícios de contenção; ou
da produção de registro que darão resultados realistas que visem aos temas desenvolvidos em
sala de aula. Segundo CUNHA (2011) o professor prioriza todo o produto final sem dar a devida importância ao processo que levou o aluno
aquele resultado. A concepção pragmática não
acontece através de experiências significativas
e sim de conceitos colocados pelo professor. O
que se valoriza aqui são os trabalhos feitos pelas crianças e a sua exposição aos pais, para
que percebam que os seus filhos já possuem al326
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gum controle motor e estão se preparando para
o momento da escrita (CUNHA, 2011): “Assim
vão sendo construídos estereótipos formais, espaciais, colorísticos, temáticos e também conceituais, tendo em vista que as crianças deixam de
ler e representar o mundo a partir de seus referenciais e imaginários” (CUNHA, 2011, p.13).

O que estamos oferecendo para as nossas crianças em relação à arte dentro das escolas
de educação infantil? Será que arte se resume a
apenas recortes, colagem e desenho livre? Refletimos até aqui sobre a importância de o professor
obter o conhecimento e também a reflexão sobre
ela. Na educação infantil o educador tem o privilégio de ser o iniciador desta longa jornada que a
criança fará dentro da escola. Esquecemos que
o desenvolvimento da linguagem gráfico-plástica acontece aos poucos, e vai se estruturando
e modificando à medida que a criança entra em
contato com diversos materiais, instrumentos e
com a própria linguagem visual (CUNHA, 2011).

Segundo o autor, a criança está sujeita ao adulto em seu processo de conhecimento. Dependem de professores, pais e familiares
que lhe proporcionem o máximo de experiências
significativas e reais para que possam construir
conceitos sobre as coisas. Desde pequenas
Muitos educadores e pais esperam que
aprendem que os seus limites para imaginar está
preso em retângulos, quadrados e recortes feitos a criança logo cedo consiga fazer produções sepor adultos. Aprendem que os outros possuem o melhantes ao real, mas há todo um processo a
seguir. Com crianças pequenas acontecem os
saber (CUNHA, 2011).
primeiros registros, as marcas que os bebês faAprendem que necessitam de modelos zem com os pés e as mãos sujas de sopa e papara seguirem linhas. A criança fica subestimada pinha. De alguma maneira as mãos precedem os
instrumentos e os alimentos às tintas. Porque não
a respeitar modelos e posturas para em pouco
aproveitar tanta riqueza dentro da rotina? É importempo executarem seus trabalhinhos. Ficam con- tante permitir que aconteçam momentos destas
finadas em salas de aula amassando bolinhas de lembranças tão primitivas da inscrição humana.
crepom quando poderiam explorar o parque da A sujeira que ficará depois é apenas um detalhe.
escola e de lá extrair o seu material para a sua Não deve haver um limite especial imposto pelo
própria criação artística. São obrigadas a torna- adulto para ser explorado pela criança, o limite
rem-se consumidores e não produtores, de ima- será dado pelo próprio corpo dela. O alcance do
gens copiadas por seus professores (CUNHA, movimento é que vai delimitar o espaço de atuação gráfico-plástica (CUNHA, 2011).
2011).
Ensinamos nossas crianças a não pensarem e não sentirem, e ensinamos que não podem ser pessoas que transformam. Estas duas
concepções apresentadas estão presentes no
cotidiano da educação infantil, levam nossas
crianças segundo CUNHA (2011) a uma deseducação dos sentidos, e impossibilitam a linguagem visual e a leitura sobre o mundo. As duas
concepções desconsideram que o conhecimento se dará através do meio, do convívio com o
outro (adulto e criança), da troca significativa de
experiências, e que a criança reconstrói seus conhecimentos por meio destes fatores:
O ensino da arte, em qualquer nível e em especial na
educação infantil, deveria abranger tanto a construção
de imagens como contribuir para que as crianças realizem leituras cognoscentes, conscientes e sensíveis de
outras tantas imagens que estão aí sendo consumidas
passivamente e indiscriminadamente através dos meios
de comunicação (CUNHA, 2011, p.14).

Por isso, é importante propor atividades
fora das mesas e da sala de aula, para que a
percepção visual e corporal seja explorada de várias maneiras. É importante que toda a criança
na educação infantil coloque em prática o seu
desejo de explorar materiais e gestos, por isso
é inadequado que o professor tente controlar o
seu desejo de descobrir com atividades de preenchimento de formas reduzindo a quantidade
de tintas e oferecendo apenas folhas de tamanho
pequeno. Não se deveria propor atividade através de temas, solicitando que a criança faça um
desenho sobre o passeio no parque, ou que pintem os colegas. Essas atividades na educação
infantil são inadequadas, pois, não desenvolvem
a expressão quando solicitadas aos pequenos.
Expressar não é fazer mecanicamente aquilo
que está sendo solicitado, é movimentar todos
os sentidos de forma significativa, dando um ao
outro um olhar ao percebido e vivido (CUNHA,
2011):
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Na linguagem plástica não existem restrições: importa é
tornar visível o vivido! É educar o olho e a mão para estarem alertas e curiosos para conhecerem fragmentos e
dispô-los em outros olhares que, a partir do observado
construam outras hipóteses (CUNHA, 2011, p.36).

O que queremos com a arte na educação infantil é proporcionar experiências, onde a
criança possa criar a partir do seu desejo exploratório. O professor não trará nenhum desenho
ou formas prontos para colorir, mas vai trazer
a pergunta, o questionamento que fomentou
a criação individual ou coletiva dos fatos. Já
sabemos que a criança tem toda imaginação
para criar, então precisamos aproveitar isso e
deixar que desenvolvam este potencial.

BRINCANDO E CRIANDO COM AS
CORES
A ação de pintar em nosso contexto
escolar é uma ação descaracterizada. As possibilidades infantis são limitadas, não podem
explorar e experimentar de forma lúdica diferentes tintas e instrumentos pictóricos para tornar visíveis suas ideias e sensações através de
manchas, figuras, sinais. A pintura não acontece no espaço da educação, seja fundamental
seja infantil. Muito pouco explorada como conhecimento que permite outros modos de interação entre a criança e o mundo (RICHTER,
2011).
“Até parece que a cor, como experiência sensorial humana, não existe! Só se admitem como validos e reais os relacionamentos
verbais que conduzem a definições e conceituações”. (RICHTER, 2011). Nesse sentido,
vemos que nós adultos anulamos as experiências incríveis que a criança pode ter com
a cor, com os nossos limites e imposições. A
pintura é muito importante na apropriação de
um pensamento simbólico e uma importante estratégia de organização no processo de
constituição. Não podemos desarticular a pintura das demais ações lúdicas das crianças,
como linguagem deve ser compreendida em
sua especificidade material e simbólica. O ato
de tingir, a pintura, pode e devem dialogar com
o ato de desenhar, modelar objetos, cenários,
ambientes, fantasias, painéis etc.

Para que estas experiências existam,
temos a nossa disposição diferentes tintas solúveis, variados instrumentos pictóricos: rolos,
pincéis, espumas, mãos e dedos. Não existem
restrições na linguagem plástica; o que importa é tornar visível o que foi vivido. A pintura
consiste em educar o olho e a mão para estarem sempre alertas e curiosos para coletarem
fragmentos e colocá-los a disposição de outros
olhares. Segundo Richter (2011) a prática com
as cores torna possível que a criança demonstre o que conhece e sente, tornando possível
entender que é capaz de alcançar profundidade
na criação de significações, transformando um
quadro de exploração superficial em um processo fundamental e rico. Precisamos ampliar
na escola infantil as oportunidades lúdicas que
levam a criação de símbolos e objetos através
de variadas experiências expressivas. É neste
momento entre dois e sete anos que a criança começa a fundamentar o seu pensamento
simbólico. Por isto, temos de oferecer para as
nossas crianças oportunidade de criar, tocar,
sentir para que possa dialogar como mundo e
com ela mesma:
A superação de um fazer superficial e limitado, quanto às possibilidades cognitivas e poéticas da arte na
educação infantil, passa necessariamente por uma provocação à capacidade de reflexão de todo professor
desafiado a imaginar outros modos de agir na intenção
de promover situações significativas de ensino e aprendizagem, para si e seus alunos (RICHTER, 2011, p.37).

Provocar reflexão e despertar a capacidade da criança é o foco do professor. Mais
uma vez refletimos sobre o aprendizado com
significado, não apenas a atividade superficial,
mas o estudo, a curiosidade o criar devem ser
sempre valorizados. O professor também precisa superar seus limites, necessita transpassar
aquilo que é mecânico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço do prazer não é o mesmo espaço da realidade. O imaginário não conhece
o tempo cronológico nem os cercamentos do real. O prazer da arte está relacionado ao prazer
do jogo. Se arte é prazer, não é o prazer dos objetos, mas das formas, das cores. Na criança,
o espaço plástico é o espaço do gesto que mobiliza o sujeito inteiro na produção da mancha
colorida. A viscosidade da tinta determina uma resistência ao corpo impondo-lhe um modo de
lidar com a força do movimento gestual; forte ou fraco, longo ou curto, amplo ou contido.
A pintura nasce do modo como seguramos o pincel, pela maneira de mão conduzir o
movimento. Neste momento da vida, terão muita importância para a criança suas experiências
semióticas, isto é, a oportunidade de agir, representar, transitar em diferentes códigos e linguagens. É buscar estratégias de resoluções singulares na própria singularidade do meio simbólico.
É quando mexe, age e remexer nas coisas, experimenta e modifica-se que conhecem melhor.
Entendemos experimentação, não como simples manipulação de materiais, mas antes de tudo
como um desafio provocado pela própria simbolização. Experiência supõe processo de interpretação, de autoria.
O sujeito é provocado pelo simbólico, desafiado em suas possibilidades de criar e atribuir significações. Criar é sempre complexificar, coordenar, combinar de forma nova a partir de
uma provocação. Há que manipular e explorar, tendo em vista a satisfação prazerosa de uma
intenção. A pintura permite à criança traduzir plasticamente, através da ação corporal sobre a
matéria colorida, suas experiências visuais. Brincando com tintas, cores, pincéis, água, rolo, explora não apenas o mundo material e cultural à sua volta como também expressar e comunicar
sensações, sentimentos, fantasias, sonhos, ideias, através de imagens e palavras:
Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito
estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda a expressão abstrata
se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria outro
mundo, um mundo poético, o lado da natureza (HUIZINGA,1971, p.7).

No trabalho educativo com crianças pequenas é muito importante que o professor crie
contextos para a exploração dos processos ligados à produção artística. Nesse sentido, pode
organizar propostas de atividades que despertem a curiosidade da criança e o olhar investigativo
sobre diferentes aspectos da vida cotidiana: como expressar o que sente, o que deseja, como
vê e se relaciona com o outro.
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CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Neste artigo pretendeu-se traçar, por meio de revisão bibliográfica e análise qualitativa, um paralelo entre o desenvolvimento infantil e a música, fazendo um estudo sobre
os conceitos de ambos e de como a música contribui de maneira lúdica e significativa para o
desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos. Ao discorrer sobre a música e a sua trajetória dentro do currículo escolar, percebe-se que, apesar de sua inquestionável importância
para o desenvolvimento, ainda é uma área pouco valorizada, uma vez que é possível verificar
uma tendência de que a prática da utilização do recurso musical na Educação Infantil se dá
de maneira informal e pouco subsidiada por fundamentações teóricas, efetivada por ações
individuais e experimentalistas.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Música; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

P

or meio desta pesquisa, buscou-se compreender como a música pode contribuir
no processo de desenvolvimento na Educação Infantil, analisando a importância
da música no desenvolvimento infantil de acordo com as diferentes áreas, refletir
sobre o conceito de desenvolvimento infantil, em todos os seus aspectos, realizar um levantamento acerca da música, as experiências com a linguagem musical, escutar e produzir música,
estabelecer a relação entre a música e as áreas de desenvolvimento infantil, bem como oferecer
subsídios para experiências musicais que sejam prazerosas e formativas na Educação Infantil.
A relevância do estudo proposto encontra-se em considerar a música como elemento de
viabilização do desenvolvimento infantil para além da recreação. Compreendendo que a aprendizagem oral e escrita não se resume apenas em decifrar signos linguísticos, esse trabalho com
músicas e brincadeiras cantadas tem a finalidade de situar os alunos no mundo do letramento
através do lúdico.
Utilizando uma atitude de prática inovadora na aprendizagem do ler e escrever, é possível reforçar a expressão oral para que os alunos percebam a leitura como algo prazeroso e
necessário. Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, fez-se uso de revisão
bibliográfica, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas pertinentes ao estudo.
Foram, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos, revistas e textos oficiais.
Por meio dos procedimentos apresentados, buscou-se alcançar dados e informações
que possibilitaram um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, para que a reflexão e a
discussão propostas fossem viabilizadas. O artigo abordará, inicialmente, aspectos do papel do
professor como mediador do desenvolvimento das crianças.Em seguida, serão apresentadas
considerações acerca da relação da música com a Educação.
Por fim, a pesquisa trará reflexões sobre a música desde a gestação, acompanhando
todo o processo de desenvolvimento da criança, até a fase adulta. Questões relacionadas à música e o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social também serão exploradas.
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL COMO MEDIADOR DO
DESENVOLVIMENTO
Os professores de Educação infantil
recebem atenção e prioridade em relação a
sua formação com a Lei de Diretrizes e Bases
9.394/96, a partir da qual, entende-se que,
para garantir um atendimento adequado às
crianças, é necessário investir na qualificação
dos profissionais. De acordo com as orientações legais contidas na Lei 9.394/96, artigo
13:
Os docentes incubir-se-ão de:
IParticipar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
IIElaborar e cumprir plano de trabalho, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
IIIZelar pela aprendizagem dos alunos;
IVEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento;
VMinistrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VIColaborar com as atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade (BRASIL,
1996).

No que se refere à relação existente entre a formação destes profissionais e sua prática, é possível notar que esta articulação ainda
é um ponto no qual se encontram dificuldades.
Assim, os professores terminam por desempenhar uma atuação deficiente, como esclarece
Rau (2012):
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).

Este é um ponto que necessita de atenção e cuidado, uma vez que, ao chegar ao espaço da sala de aula, o professor precisa portar
os conhecimentos teóricos necessários para a
reflexão e a compreensão sobre o trabalho docente, contudo, para que os resultados deste
processo, (que serão refletidos diretamente no
trabalho com os alunos), é indispensável que
este profissional esteja apto a realizar a devida
articulação entre estes saberes com a realidade encontrada no ambiente educacional, bem
como com a realidade na qual cada aluno,
como sujeito sócio-histórico, está inserido.
Somente a partir da compreensão deste cenário de forma abrangente e profunda, o
educador poderá exercer seu papel com eficiência, de forma significativa e plena na vida de
seus educandos. Segundo com o Referencial
Nacional para a Educação infantil (1998), os
profissionais são entendidos como organismos
vivos e dinâmicos, que precisam compartilhar
conhecimentos para que possam construir juntos e colocar em prática o projeto educacional
da instituição.
O comprometimento de todos é imprescindível para que o coletivo produza, verdadeiramente, uma unidade. Ainda no RCNEI
(BRASIL, 1988), a formação continuada dos
professores também recebe destaque, para
que práticas como organização e planejamento da rotina, do tempo e das atividades sejam
sempre alvos de reflexão e estudos, de maneira que a prática diária seja aprimorada constantemente, facilitando e potencializando o desenvolvimento das rotinas na educação infantil.
De acordo com Almeida (2011), na formação
do profissional responsável por atuar 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).
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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. Para isso,
Rau (2011) infere que o professor deve sempre
considerar o “repertório cultural em que historicamente seu grupo de crianças está inserido,
buscando atividades que envolvam o folclore,
a música, as cantigas de roda e as parlendas”
(p. 153).

Sobre as instituições de Educação Infantil, é importante ressaltar suas várias possibilidades de organização. Elas podem ser
independentes ou integradas a escolas de
Educação Básica e, também, funcionar em período integral ou parcial. De acordo com a lei
11.494 de 2007, em período integral, a jornada
deve ser de, no mínimo, 7 horas diárias. No regime parcial, deve funcionar, no mínimo, por 4
horas. O art. 31 foi profundamente modificado
pela lei 12.796 de 2013. Ao caput do artigo,
As especificidades da Educação Infan- foram incluídos cinco incisos que apresentam
til estão dispostas nos art. 29, 30 e 31 da LDB. as regras segundo as quais a Educação Infantil
O art. 29 a caracteriza como primeira etapa deve funcionar:
da Educação Básica, destacando que sua finalidade específica e “[...] o desenvolvimento I - avaliação mediante acompanhamento e registro do
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) hosocial, complementando a ação da família e da ras, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias
de trabalho educacional;
comunidade” (BRASIL, 1996).
Como podemos observar, a finalidade III - atendimento a criança de, no mínimo, 4 (quatro) hoda Educação Infantil converge com a finalida- ras diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para
a jornada integral;
de da Educação Básica, de modo a garantir IV - controle de frequência pela instituição de educação
os alicerces para o crescimento saudável das pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sescrianças e seu progresso nas etapas posterio- senta por cento) do total de horas;
res. Já o art. 30, por meio dos incisos I e II, V - expedição de documentação que permita atestar
os processos de desenvolvimento e aprendizagem da
diferencia creche de pré-escola. As instituições criança (Lei 11.494 de 2007).
caracterizadas como “creches” são destinadas
a crianças de até 3 anos de idade.
A Educação Infantil deve ser adminisAs instituições caracterizadas como
“pré-escolas”, por sua vez, são destinadas a
crianças de 4 a 5 anos. Não se trata somente de uma diferença com base na idade das
crianças atendidas, mas também com base
na natureza do atendimento – e não podia ser
diferente, pois crianças de até 3 anos tem exigências e interesses diferentes daquelas com
4 e 5 anos.

trada segundo regras bastante claras. Dentre
elas, destacamos a exigência de avaliação
(inciso I) e de registro do processo de desenvolvimento (inciso V). Ainda que não tenha o
objetivo de promoção, o processo avaliativo
na Educação Infantil deve acontecer por meio
de acompanhamento e registro do desenvolvimento.
Avaliações dessa natureza permitem
que o educador tenha uma visão de conjunto
do processo de amadurecimento da criança,
podendo identificar potencialidades e dificuldades, o que poderá respaldar ações específicas
para melhorar a aprendizagem. A expedição
de registros, por sua vez, permite que a criança
possa ser acompanhada, independentemente
do tempo e do espaço em que a escolarização
ocorre.
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Em um caso de transferência de instituição, por exemplo, pode-se começar do
ponto em que os educadores anteriores pararam, otimizando o tempo e os recursos do ensino. Deixando de lado a visão que se tinha do
professor de educação infantil antes da LDB,
como um mero cuidador, pode-se refletir sobre
o importante papel que ele exerce na educação lúdica, de modo a fornecer os estímulos
apropriados para o desenvolvimento infantil, de
acordo com Aguiar (2004).

É indispensável levar em conta que
esta avaliação deve ser sempre pautada em
um parâmetro particular, de modo que a criança seja comparada apenas consigo mesma.
Seu desenvolvimento deve ser considerado
dentro de seu próprio histórico, considerando
suas próprias características, contextualizadas
e analisadas de forma singular.

O professor pode ajudar as crianças a perceberem seu
desenvolvimento e promover situações que favoreçam
satisfazer-se com suas ações. Uma expressão de aprovação diante de novas conquistas é uma das ações que
pode ajudar as crianças a valorizarem suas conquistas.
Uma conversa mostrando-lhes como faziam “antes” e
como já conseguem fazer “agora” se configura num
momento importante de avaliação para as crianças
(BRASIL, 1998, p. 67).

A utilização da música no contexto escolar proporciona que a escuta coloque o aluno diante de um patrimônio cultural musical,
como também da grande gama de sons que
ele vive. O homem vive rodeado de uma sinfonia de sons e que estes têm diferentes propriedades que quando manipulados ou ouvidos
individualmente, demonstram suas diferenças.
Além disso, dentre as diversas possibilidades
e intenções do trabalho educacional com música, estão aspectos como:

Assim, o professor conhecerá cada vez
mais profundamente o aluno com o qual lida no
dia a dia e com quem se compromete a utilizar
É necessário que exista respeito pela de todos os recursos e estratégias possíveis
individualidade da criança e também pela sua com o propósito de auxiliar em seu processo
liberdade de expressão emocional e cognitiva. de desenvolvimento.
Segundo Rau (2011), o professor deve considerar a criança em sua totalidade:
Também é sempre indispensável ter
em mente que respeitar os educandos é um
A criança é um ser integral em suas potencialidades ponto crucial na relação que se dá no âmbito
e está inserida em um contexto social em constante
educacional, de modo que cada ação e cada
transformação. Assim, o profissional que atua na educação infantil precisa identificar os condicionantes sociais, proposta pedagógica sejam cuidadosamente
econômicos, culturais e afetivos existentes no meio em pensadas e planejadas a partir da ideia de que
que as crianças vivem (RAU, 2011, p. 147).
a criança é sujeito de seu aprendizado e deve
ser considerada em sua totalidade.
Faz-se necessário que o profissional
que atua na Educação Infantil esteja sempre
Dessa forma, o professor de educação
atento às singularidades, às necessidades, às infantil possui o importante papel de articular
potencialidades e às dificuldades de seus alu- conhecimentos em prol da viabilização de todo
nos, para que tais observações possam reper- o processo de adaptação e desenvolvimento
cutir em seu planejamento e em suas ações, a da criança nessa fase educacional, mediando
fim de que a avaliação do desenvolvimento das e potencializando a aquisição de conhecimencrianças seja também a avaliação de seu pró- to, a construção de identidade e de socializaprio trabalho e possa norteá-lo quanto a novas ção.
estratégias e propostas que poderão ser elaboradas e aplicadas a partir do emprego deste
A RELAÇÃO ENTRE MÚSICA E
olhar cuidadoso:
EDUCAÇÃO

336

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

[...] auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão e criação de práticas
músico-culturais como parte da construção de sua cidadania. O objetivo primeiro da educação musical é
facilitar o acesso à multiplicidade de manifestações musicais da nossa cultura, bem como possibilitar a compreensão de manifestações musicais de culturas mais
distantes. Além disso, o trabalho com música envolve
a construção de identidades culturais de nossas crianças, adolescentes e jovens e o desenvolvimento de habilidades interpessoais (HENTSCHKE; DEL BEM, 2003,
p.181).

Segundo as autoras, o professor deve
propiciar aos alunos um contato com uma gama
maior de estilos e gêneros, proporcionando a
diversidade e expandindo o universo musical
dos mesmos. Dessa forma, o professor acaba fortalecendo traços culturais dos indivíduos e também pode fazer com que entendam
e respeitem os gostos e a cultura de outras
pessoas. É importante lembrar que a música
assume diferentes significados dependendo de
cada cultura, segundo Penna (2008, p.21):

A importância do contato do ensino de
música nas escolas pode também contribuir
para que o processo ocorra. Assim, torna-se
importante para a criança começar a se relacionar com a música no ambiente escolar, pois
é nessa fase que ela constrói os saberes que
irá utilizar para o resto de sua vida:
Qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade precisa abrir espaço para o aluno trazer música
para a sala de aula, acolhendo-a, contextualizando-a e
oferecendo acesso a obras que possam ser significativas para o seu desenvolvimento pessoal em atividades
de apreciação e produção (BRASIL,1997, p.75).

Existe uma infinidade de composições
musicais no mundo todo e de várias épocas.
O Brasil possui uma infinidade de ritmos, estilos musicais e instrumentos. Os nossos ritmos
fazem parte do nosso vocabulário e é a partir
deles que vamos entender a nossa música e
a de outras culturas. A aprendizagem escolar
precisa incluir a criança de forma significativa,
como agente ativo e criativo. É imprescindível
que estes aspectos sejam levados em conta
[...] uma linguagem cultural, consideramos familiar do processo educativo, pois:
aquele tipo de música que faz parte de nossa vivência;
justamente porque o fazer parte de nossa vivência permite que nós nos familiarizamos com os seus princípios
de organização sonora, o que torna uma música significativa para nós (PENNA, 2008, p. 21).

Os métodos utilizados pela escola para cumprir sua finalidade específica são bastante variados: incluem desde métodos autoritários e unilaterais, que se baseiam
na transmissão pura e simples da matéria pelo professor, até métodos em que a aprendizagem se faz a partir
das próprias experiências dos alunos, em que estes, ao
invés de receber passivamente conhecimentos prontos,
elaboram seu próprio conhecimento da realidade (PILETTI, 1993, p. 87).

Importa lembrar que cada pessoa tem
um repertório sonoro acumulado, memorizado
que acompanha qualquer cidadão por toda
vida. É natural que o ser humano estabeleça
relação, fazendo vínculos e acostumando-se
Quando trabalhamos a música na escom padrões de organização o que nos percola, nosso aluno acaba inserido num personamite estabelecer vínculos com pessoas, costugem que se constitui de expressões corporais,
mes e tradições do local onde vivemos. Dessa
faciais, gestos e expressões vocais que servem
forma:
para inseri-lo ao convívio coletivo. É importante
[...] a compreensão da música, ou mesmo a sensibilida- salientar que os sons podem acontecer além
de a ela, tem por base um padrão culturalmente com- das expressões do corpo, pela vibração de obpartilhado para a organização dos sons numa lingua- jetos que se diferenciam dependendo da forgem artística, padrão este que, socialmente construído, ma como é acionado, podendo sair mais forte,
é socialmente apreendido – pela vivência, pelo contato
mais fraco, longo, curto, grave ou agudo, ascotidiano, pela familiarização – embora também possa
sim se faz o som, a música. Essa divisão nos
ser aprendido na escola (PENNA, 2008, p. 29).
faz pensar em cada gênero ou forma musical
existente em nosso universo, com linguagens
diferentes a públicos distintos:
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da melodia. A mesma coisa acontece com as
crianças, quando brincam com o mundo sonoro e acabam descobrindo formas diferentes de
se fazer música. De acordo com Joly (2003):
“A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a cada dia e é
dessa forma que faz música: brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela pesquisa materiais
Para Freire (1997) a apropriação da sonoros, inventa melodias e ouve com prazer a
alfabetização e do letramento passa por uma música de diferentes povos e lugares”.
contextualização necessária para que seja efetiva.
A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e rodas cantadas,
em que se desenvolve na criança a linguagem corporal,
numa organização temporal, espacial e energética. A
criança comunica-se principalmente através do corpo
e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 1990, p. 22-23).

Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de
quem, estudando, o escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do conhecimento. É buscar
as relações entre o conteúdo em estudo e outras dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma
de reinventar, de recriar, de reescrever – tarefa de sujeito e não de objeto. Desta maneira, não é possível a
quem estuda, numa tal perspectiva, alienar-se ao texto,
renunciando assim à sua atitude crítica em face dele
(FREIRE, 1989, p. 12).

Alguns autores entendem que a música é uma reação de sons feitos com ou sem
intenção como, por exemplo, se deixarmos cair
um metal no chão como uma panela não se
pode considerar como uma música. Entretanto,
se tivermos a intenção de organizar os sons,
como a panela caindo no chão, juntarmos o
som da torneira ligada, abrirmos uma gaveta,
enfim, organizarmos os sons, estaremos fazendo música. Esse tipo de atividade pode também ser realizada também na escola. Como
afirma Schafer (1991), música é o temos a intenção de considerar como música.

Assim, a música, no processo de aquisição da linguagem escrita, favorece esta aproximação e a apropriação por parte do aluno,
que poderá, com sua ajuda, consolidar seu
conhecimento linguístico e suas habilidades
comunicativas. Conforme Cagliari (1997) “um
A música é uma linguagem que deve
falante nativo não comete erros lingüísticos a ser ensinada como forma de expressão. A linnão ser em situações raríssimas” (p. 35).
guagem da música também está ligada à dança. O movimento corporal e o som juntam-se
Observamos que a música está pre- dando o movimento.
sente em acontecimentos diversificados em
que existem músicas orquestradas, infantis, reO ritmo é uma ação que promove o ato
ligiosas ou músicas para dançar ou ainda, mú- de mover-se, produzindo sequência, o que evisica instrumental, vocal, erudita, popular entre dencia a música por si só. Conforme afirma o
outras. Para representar uma música do nosso músico e compositor canadense Murray Schavocabulário, muito conhecida por todos nós, fer, “originalmente, ‘ritmo’ e ‘rio’ estavam etimoapresentamos o samba, que é conhecido no logicamente relacionados, sugerindo mais o
mundo por ser uma arte brasileira, com jeito, movimento de um trecho do que sua divisão
cores e marca de um povo. O samba faz parte em articulações” (1991, p. 87).
de um gênero de música popular brasileira, realizado pelo povo.
É importante entender como explorar
os sons do cotidiano no ensino da Educação
A música exerce forte atração no ho- Infantil, entendendo que essa ação desafiadora
mem, e que, na forma consciente e até incons- é uma atitude inventiva no processo de aprenciente nos relacionamos com ela, movimentan- dizado de música.
do o corpo ou balbuciando pequenas partes

338

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Existe um momento da vida em que as
descobertas são muito importantes, como é o
caso do período da Educação Infantil. Conforme a LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) Lei No 9394/96, que define a
infância como compreendida entre zero a seis
anos de idade. Nesse período contemporâneo,
as mães trabalham e as crianças necessitam
ocupar espaços educativos desde os primeiros
meses de vida.

LINGUAGEM MUSICAL E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO
Para Beyer (1988) e Feres (1998), a
música é parte essencial da vida dos seres humanos, faz parte da história, varia de acordo
com as épocas, regiões e culturas. Pode ser
conceituada como arte de combinar os sons e
o silêncio. Ao atentarmos nossa percepção aos
sons que estão à nossa volta, fica claro que a
música está presente em todos os momentos
da nossa vida, quando cantamos, batucamos
ou ligamos o rádio ou TV.
Segundo os autores (1988; 1998),
como maneira de sensibilização pode ser utilizada pela mídia com as mais variadas intenções: vender um produto, intensificar cenas de
filmes ou propagandas, enfim muitas cenas só
se tornam mais veementes com uma boa trilha
musical. Segundo estudos científicos, a música
faz parte do cotidiano do ser humano, desde
que começou a se organizar em tribos primitivas pela África, expandindo-se pelo mundo
com o dispersar da raça humana pelo planeta.
Ao ser produzida, sofre influências da
organização sociocultural e econômica local,
das características climáticas e também do
acesso da tecnologia em relação à produção
musical. É uma linguagem global e local que
traduz sentimentos, valores e cultura de um
determinado grupo (BEYER, 1988; FERES,
1998).

Existem registros arqueológicos de que
na pré-história o ser humano já produzia uma
forma de música. Imersos em sons desde o
nascimento, os bebês desenvolvem ainda no
útero materno, capacidade de percepção sonora impressionantes. Segundo estudos, os
batimentos cardíacos se alteram aos estímulos
sonoros.O choro é a primeira comunicação do
bebê com o mundo e será seu canal de comunicação para manifestar suas necessidades
(BEYER, 1988; FERES, 1998).
Pequenos ruídos, risadas, balbucios
vão ampliando seu universo de sons para manifestar suas emoções e vontades. A voz da mãe
é objeto de fascínio para o bebê e suas primeiras reações vocais, ainda que reflexas, pode
ser considerada um primeiro sistema de sinais
decodificado pelos outros. Se a voz humana
a princípio intriga os bebês, com o passar do
tempo vão se tornando interessantes e divertidas e eles começam a explorar outros sons. Interagindo com o ambiente passam a pesquisar
os objetos como fontes sonoras e potenciais
instrumentos sonoros (BEYER, 1988; FERES,
1998).
Na sua ludicidade seu corpo se transforma em brinquedo sonoro que se movimenta,
se alimenta, ouve histórias. Nos três primeiros
anos de vida, os sons permeados pela afetividade auxilia na construção dos significados,
assim o coaxar dos sapos ou a estridulação
dos grilos é associada à chegada do dia ou ao
cair da noite, dando sentido a estes fenômenos
(BEYER, 1988; FERES, 1998).
O som do vento ou da chuva, ou ainda
de qualquer manifestação da natureza ajudam
também a compreender melhor estes fenômenos, mas subentendem ações como se agasalhar, se proteger, não sair ao tempo para não se
molhar, etc. Se em casa estas questões aparecem espontaneamente, na escola ou na creche
elas devem servir de parâmetro para rodas de
conversa e estímulo da percepção para estes
fenômenos e fundamentar conceitos, construir
significados (BEYER, 1988; FERES, 1998).
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Segundo os autores, a música é importante no primeiro ano de vida, como colaboradora no processo de desenvolvimento
musical propriamente dito. Mostram também a
importância da música já no primeiro ano de
vida, pois, segundo as autoras, nesse período
a criança está em fase de grande desenvolvimento do cérebro e da inteligência musical. De
acordo com Beyer (1988), a educação infantil
teria melhores resultados se nós procurássemos entender o mundo musical das crianças
como elas o compreendem desta maneira faríamos parte deste mundo infantil.

Existem, desta maneira, diversos estilos e linguagens musicais, construídos historicamente em diferentes tempos, espaços e
nas diversas culturas, reunindo uma riqueza
cultural, artística, e estética, que se constitui
em patrimônio cultural da humanidade.Quanto
ao desenvolvimento da linguagem musical nas
crianças, vários estudos evidenciam que ainda
no útero da mãe, o bebê ouve os sons à sua
volta e começa assim a se inserir na cultura
à sua volta, apropriando-se dos ritmos, sons
e melodias. Sua primeira formação é feita na
família, e esse grupo é formador de suas preferências musicais (COLL; TEBEROSKY, 2000,
Existem inúmeras propostas musicais p. 179).
que trabalham rimas, brincadeiras e movimentos para estimular as crianças, como ouA apreciação musical se dá através da
vir música, aprender uma canção, brincar de escuta atenta pelo sentido da audição e envolroda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de ve a percepção, conhecimento e a compreenmãos. Como forma de linguagem expressa são de todos os elementos melódicos, rítmicos
pensamentos e sentimentos e pode atender a envolvidos na música.
objetivos como: formação de hábito, atitudes,
comportamentos, desenvolvimento de senso
rítmico, motor, auditivo, entre outros (BEYER,
1988; FERES, 1998).
Assim a música utilizada como forma
de intervenção pedagógica reafirma a citação:
“A finalidade última da intervenção pedagógica
é contribuir para que o aluno desenvolva as capacidades de realizar aprendizagens significativas por si mesmo e que aprenda a aprender”
(COLL; TEBEROSKY, 2000, p. 179).
A música é uma das múltiplas linguagens que possibilita a expressão de sentimentos, sensações e pensamentos, e o compartilhamento de significados entre os sujeitos de
uma cultura. A música constitui-se, pois, como
arte e está presente em todas as culturas, tendo a potencialidade de afirmar a identidade de
um povo (COLL; TEBEROSKY, 2000, p. 179).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento musical no Brasil, infelizmente, está restrito a extraclasse, geralmente
fora da escola. Por esse motivo há tanta carência de conhecimento musical, de apreciação de
música de qualidade, com composições que sejam harmônicas, que soem bem aos ouvidos.
É necessário estar sempre em formação para buscar novos horizontes, afinal, a música
é movimento, não é estática; não existe música sem movimento; música é a variação dos sons,
de intensidade, de altura, de ritmos. Se música é movimento e a criança aprende em movimento, isto significa que a criança aprende com a música, e a percepção da relevância do papel da
música neste processo, contribui de maneira significativa para o desenvolvimento infantil.
Perceber a importância da música neste processo de desenvolvimento faz parte da
atuação do profissional de educação, que buscará da maneira mais criativa, alternativas para
oferecer a música como ferramenta de aprendizagem. Para obter resultados significantes, porém, é necessário que o professor perceba a importância de conhecer, respeitar e adicionar as
influências musicais da criança, valorizando sua identidade social e cultural. Além deste trabalho
perceptivo e intuitivo, é necessário que a música passe a ter a relevância justa neste processo,
passando a ser trabalhada não só com a intuição e o improviso, mas que haja um processo de
formação dos profissionais, com investimento neste campo.
E que estes profissionais possam atuar de maneira profissional e estruturada, obtendo
assim melhores resultados não só no desenvolvimento infantil, mas influenciando significativamente no aprendizado. Propomos, portanto, que haja uma adaptação na grade curricular dos
cursos que capacitam pedagógicas de educação infantil para contemplar a música, a fim de
cultivar a cultura e o desenvolvimento pessoal que essa área pode trazer.
E que esta ferramenta possa enfim ser explorada e utilizada em toda a sua potencialidade, trazendo resultados significativos para o trabalho do professor de educação infantil. Assim,
escola, pais e alunos devem oportunizar elementos comuns que sejam vínculos que poderão
impulsionar o desenvolvimento infantil e, por conseguinte, a aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: : Este artigo tem como objetivo geral a apresentação da importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Buscando enfatizar que a
abordagem lúdica deve ser vista com uma ferramenta extremamente poderosa no sentido de
contribuir para alavancar o máximo desenvolvimento global das potencialidades das crianças
da primeira infância e não podendo mais ser considerado como algo à parte, desvinculado do
contexto das aprendizagens educacionais, dentro da trajetória na busca pelo conhecimento.
Portanto, o processo de aprendizagens e a ludicidade devem andar paralelamente para possibilitar o sucesso, bem como a efetividade do processo de aprendizagens, no sentido de aprimorar a trajetória de desenvolvimento das crianças. O presente artigo tem seu início por meio
da apresentação das diversas abordagens teóricas sobre a concepção de jogos e brincadeiras,
seu surgimento, sua evolução pelo mundo e principalmente no Brasil, além de destacar sua
relevância dentro da organização pedagógica do ensino nas instituições de Educação Infantil,
bem como a importância dos profissionais no momento da seleção de jogos e brincadeiras
para compor um currículo cada vez mais atrativo e eficiente. Desta forma, este estudo está
composto pela fundamentação teórica dos jogos e brincadeiras através de vários autores, tais
como: Almeida (1978), Kishimoto (2008) e Santos (1995) seguida da conceituação de jogos
e brincadeiras e suas diferenças e a seguir, por uma abordagem da perspectiva histórica dos
jogos e brincadeiras, bem como a sua importância dentro da organização pedagógica das instituições de educação infantil na busca pela efetiva educação de qualidade.
Palavras-chave: Brincadeiras; Aprendizagem; Jogos; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

importância da necessidade de proporcionar aos alunos da educação infantil
uma aprendizagem significativa, de qualidade e globalizada fez com que o tema
dos jogos fosse escolhido para o presente artigo em razão de sua utilização pelos profissionais da educação como uma estratégia no processo de ensino aprendizagem que
estimula o raciocínio e otimiza a vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano,
além de dialogar com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), uma vez que brincar constitui
um dos eixos estruturais da Educação Infantil.
A maior motivação para a escolha deste tema reside no fato da necessidade de atribuir
significado e intencionalidade aos jogos e brincadeiras dentro do processo de aprendizagem
na primeira infância, ratificando assim, o compromisso com a educação integral, por meio da
formação e do desenvolvimento humano global, pautado por uma visão plural, singular e integral
da criança, considerando-a como sujeito de direitos, produtor de cultura. Este trabalho tem como
objetivo geral salientar a importância da utilização de jogos no cotidiano infantil com a intenção
de impulsionar o desenvolvimento global infantil dentro da educação da primeira infância.
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A TEORIA DAS BRINCADEIRAS E
JOGOS EDUCATIVOS
O brincar faz parte da vida da criança. É brincando que
ela inicia, desde a mais tenra idade, sua interação com
o mundo, estabelecendo formas de comunicação, relacionamento e experimentação. O brincar é atividade
constante e natural, que estimula o aprendizado e a
apreensão de valores culturais e sociais. O adulto de
maneira geral vê as atividades lúdicas quando praticadas por ele como atividades de lazer e ócio e quando
se trata da criança, acredita que a brincadeira tem sempre valor educativo. Nem sempre é assim. O brincar é livre. Tem valor essencial no desenvolvimento dos seres,
mas é também atividade criativa, de diversão e descontração. E, ainda assim, é no brincar que a criança tem
a possibilidade de desenvolver habilidades motoras,
perceptivas e cognitivas. Muitos estudos com crianças
sugerem que o brincar da criança requer estratégias
sociais de grande complexidade. A criança não se limita a imitação do mundo adulto, elas reinventam a todo
tempo, um novo mundo. Esse mundo tem um pouco do
que recebe de informação e um pouco dela mesma e
de seus gostos e paixões próprias (MORAIS E PÚBLIO,
p.13).

Segundo Ribeiro e Souza (2011), “os
jogos educativos são aqueles que contribuem
para formação das crianças e geralmente são
direcionados para a educação infantil”. Estas
autoras ainda acrescentam que, teoricamente
os jogos estão divididos em dois grupos: os jogos de enredo e os jogos de regras. Os jogos
de enredo são chamados de jogos imaginativos como, por exemplo, as fábulas que estimulam o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança, pois possibilitam que vivenciam
e experimentam o comportamento do adulto.

A ABORDAGEM DE VYGOTSKY SOBRE
O BRINCAR
Este autor foi um dos pioneiros da teoria da inclusão destas ferramentas no processo de aprendizagens na educação infantil. De
acordo com Vygotsky (1998), o comportamento de cada criança ao brincar é bastante peculiar. Todo brinquedo pode proporcionar uma
realidade irreal ou fantasia que é reproduzida
através da imitação da vida dos adultos, a qual
as crianças ainda não podem participar ativamente.

Deste modo, quanto mais rica for a
experiência, maior será o material disponível
para imaginação. Segundo Vygotsky (1994),
a aprendizagem antecede o desenvolvimento
infantil. Nesse sentido, faz-se necessário compreender que a criança está sempre aprendendo e antes de desenvolver suas habilidades
e capacidades, ela passa pelo processo de
construção do conhecimento, no qual ela irá
processualmente aplicar o que foi aprendido.
Friedmann (1996) relata sobre o pensamento
de Vygotsky:
o correto conhecimento da realidade não é possível sem
certo elemento de imaginação, sem o distanciamento
da realidade, das impressões individuais imediatas,
concretas, que representam esta realidade nas ações
elementares da nossa consciência (FRIEDMANN,1996,
p. 127).

É importante ressaltar que o conhecimento da realidade da educação infantil não
é simples reflexo das experiências, consistindo
em um estágio complexo e gradativo, no qual
as imagens construídas pela imaginação e articuladas entre si, dependem uma das outras
para possibilitar que a criança compreenda sua
própria realidade e assim, incorpore uma ideia
construída e a transfira para o seu cotidiano.
Vygotsky (1997) afirma que para a
criança com menos de 3 anos, o brinquedo é
algo muito sério, já que ela ainda não consegue separar a situação imaginária da realidade. Já na idade escolar, o brincar torna-se uma
forma de atividade mais limitada que preenche
um papel específico em seu desenvolvimento,
tendo um significado diferente do que tem para
uma criança em idade pré-escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62).
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AS CONCEPÇÕES DE PIAGET SOBRE
OS JOGOS E BRINCADEIRAS

A VISÃO DE HENRI WALLON ACERCA
DAS REGRAS NAS BRINCADEIRAS

Piaget (1978) trata os jogos infantis
como meio pelo qual as crianças começam a
interagir consigo mesmo e com o mundo externo, e chega a afirmar que: “tudo é jogo durante
os primeiros meses de existência, à parte algumas exceções, apenas, como a nutrição ou
certas emoções como medo e a cólera” (PIAGET, 1978, p.119).

Wallon ao longo de toda sua vida, dedicou-se à realização de pesquisas para conhecer a infância e os caminhos da inteligência,
mostrando que a criança não é apenas cabeça, mas comprovando também a existência de
um corpo e emoções e que para brincar existe
um acordo sobre as regras ou uma construção
de regras que são produzidas à medida que
se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita
Para o autor (1978), ludicidade é a ma- quando não é bem aceita pelos participantes.
nifestação do desenvolvimento da inteligência
conectada aos estágios do desenvolvimento
Para Vygotsky (1978) e Wallon (1977),
cognitivo. Cada etapa está relacionada a um o desenvolvimento se concretiza através da fortipo de atividade lúdica e que transcorre da mação da criança, que está diretamente vincumesma maneira em todos os indivíduos. Des- lada ao ambiente físico e social, sendo esse
se modo, a criança inicia a diferenciação en- desenvolvimento compreendido como um protre o seu eu e o mundo e isso ocorre também
cesso interrompido, sem limites muito claros.
no aspecto afetivo, ou seja, o bebê passa das
Wallon entende por pessoa o ser total, físicoemoções primárias para a escolha efetiva dos
-psíquico e tal como ele se manifesta pelo conobjetos, manifestando sua preferência.
junto do seu comportamento (Wallon, 1975,
p.131. Toda criança tem um determinado temPiaget (1973) afirma que ao mesmo
po para se desenvolver, dependendo somente
tempo que a criança aprende a organizar suas
atividades em relação ao ambiente, ela tam- da idade e do ambiente em que ela esteja para
bém passa a organizar as informações recebi- a conquista de cada fase.
das através dos sentidos e, com isso, a aprendizagem vai progredindo com acertos e erros
na tentativa de resolver os problemas. No plano da consciência corporal, a criança começa
a reconhecer, ou seja, a conhecer a imagem
do seu próprio corpo. Isto ocorre geralmente
com a criança por meio das interações sociais
e das brincadeiras diante do espelho. Nesta
fase, a criança aprende a reconhecer suas próprias características físicas, o que é fundamental para construção da identidade da criança
(PIAGET, 1973, p. 78).

A CONCEPÇÃO DE KISHIMOTO SOBRE
O JOGO

De acordo com Kishimoto (1994), o
jogo, está vinculado ao sonho, à imaginação,
ao pensamento e ao símbolo. Suas ideias consistem em uma proposta para a educação das
crianças (e educadores de crianças) baseada
no jogo e nas linguagens artísticas. A concepção de Kishimoto sobre o homem como ser
símbolo, que se constrói coletivamente e cuja
capacidade de pensar está ligada à capacidaPara Piaget (1978) os jogos são es- de de sonhar, imaginar e jogar com a realidade
senciais na vida das crianças. De início tem-se é fundamental para propor uma nova “pedagoo jogo de exercício que é aquele em que a gia da criança.”
criança repete uma determinada situação por
puro prazer, por ter apreciado seus efeitos e
Kishimoto vê o jogar como gênero da
logo, começará a apreciar os jogos nos quais “metáfora” humana. Ou, talvez, aquilo que nos
se sobressaem melhor as suas habilidades e torna realmente humanos. Kishimoto (1997)
interesses.
destaca que as brincadeiras ou os jogos são
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instrumentos de grande importância para a
aprendizagem no desenvolvimento infantil.
Kishimoto (1997) apresenta uma coletânea
com diversos artigos e um alerta para os educadores, para que consigam descobrir a verdadeira importância do jogo na educação infantil.
A autora alerta ainda, para que os professores
não vejam o jogo como uma mera distração,
pois a educação infantil oferece muito além do
que apenas um mundo de sonhos e imaginação.
É neste momento do jogo que a criança absorve o máximo de informações. Segundo a autora, os jogos têm diversas origens e
culturas que são transmitidas e perpetuadas no
momento em que são praticadas, cuja principal
função é a construção e o desenvolvimento de
uma convivência entre as crianças, estabelecendo-se regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e democrático. Kishimoto (2001) destaca que o jogo
pode ser visto como um objeto, uma atividade
que possui um sistema de regras a ser seguido
pelos participantes e que distinguem uma modalidade de outra, também pode ser apenas
um vocábulo usado no cotidiano para designar
algo dentro de um determinado contexto social.
Assim, pode-se compreender o jogo,
diferenciando significados atribuídos a ele por
culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a delimitação
das ações em função das regras e pelos objetos que o caracterizam. Por isso, o termo jogo
pode possuir significados distintos, de acordo
com a cultura e a época. Um deles se refere ao
sistema de regras característica de cada jogo,
no qual é possível distingui-lo dos demais. Um
outro tipo, trata o jogo como o objeto que o
materializa, uma vez que alguns jogos não se
concretizam sem um determinado objeto.

A ABORDAGEM DE FRIEDMAN SOBRE
JOGOS POPULARES
Friedmann (1996) em sua abordagem
sobre os jogos tradicionais populares afirma
que estes não são intocáveis, podendo ser modificados pelo homem, através da sua criatividade, buscando renová-los, sem que percam
sua essência, buscando sempre incorporar o
antigo ao novo. Esse processo de modificação
ocorre através das transformações dos próprios
indivíduos, estando diretamente relacionado ao
ambiente em vivem. Friedmann (1996), destaca a necessidade de prestar atenção especial
ao jogo, pois as crianças têm prazer de realizar
tarefas através da ludicidade e que o brincar
na escola é diferente do brincar em outro lugar,
pois a brincadeira na escola tem como finalidade o aprendizado, envolvendo assim toda a
equipe pedagógica da instituição educativa.
É fundamental acreditar no jogo como
elemento impulsionador no que diz respeito à
efetividade da aprendizagem e que é essencial
a busca de conhecimentos sobre as atividades
lúdicas apropriadas à faixa etária da educação
infantil, pois através delas a criança tem maiores condições de apropriar-se do conhecimento.

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DOS
JOGOS E BRINCADEIRAS
De acordo com pesquisas realizadas
podemos presumir que o jogo surgiu no século XVI em Roma e na Grécia, e seu objetivo
principal era o ensino das letras. Com o advento do Cristianismo, o interesse pelos jogos sofreu uma diminuição acentuada, uma vez que
naquela época o objetivo principal era a contemplação de uma educação disciplinadora,
calcada na memorização e na obediência, não
havendo espaço para jogos nem brincadeiras.
Devido a este fato, “os jogos e as brincadeiras passaram a ser vistos como ofensivos, imorais, que levam à comercialização profissional de sexo, da bebedeira.” (Nallin, 2005).
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Logo após o Renascimento (início em 1453
durante a Idade Média no século XIV com a
queda de Constantinopla e com término em
1789 com a Revolução Francesa), os jogos e
as brincadeiras foram livrados dessa visão criminatória e passaram a fazer parte do cotidiano de todas as crianças, jovens, e até adultos
como diversão, passatempo, distração, “sendo
considerados como facilitadores do estudo que
beneficiam o desenvolvimento da inteligência.”
(Nallin, 2005).
Com a criação da Companhia de Jesus, (organização de cunho religioso inspirada
nos moldes militares, que lutava em prol do catolicismo e utilizava a educação como seu principal instrumento), o jogo educativo entra em
processo de expansão e passa a ser utilizado
como uma ferramenta de ensino.

BRINQUEDO E BRINCADEIRA:
DIFERENÇAS
De acordo com Kishimoto (1994) o
brinquedo é concebido como todo elemento
que sirva de suporte para qualquer tipo de brincadeira, ou seja, objetos como piões, bonecas,
carrinhos, bolinhas de gude, corda, pedrinhas,
etc. Os brinquedos podem ser: estruturados e
não estruturados. São considerados estruturados aqueles que já são adquiridos prontos,
ou seja, fabricados. Já os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias,
sendo simples objetos como paus ou pedras,
que nas mãos das crianças adquirem novo significado, podendo transformar-se em um brinquedo.
Uma pedra pode se transformar em comidinha e um cabo de vassoura em um cavalinho. Portanto, os brinquedos podem ser estruturados ou não, levando-se em consideração
sua origem e/ou a intenção criativa de cada
criança sobre cada objeto. Já a brincadeira
que pode ser ora coletiva ora individual, caracteriza-se por possuir certo tipo de estruturação
e pela utilização de regras. A existência de regras não restringe a ação lúdica, e as crianças

têm a possibilidade de modificá-las, de se ausentar assim que desejarem, incluir ou excluir
participantes, adotar as próprias regras, enfim,
permitindo grande liberdade de ação. Alguns
exemplos: esconde-esconde, brincar de casinha, pular corda, amarelinha, etc.

JOGO: CONCEITUAÇÃO
O jogo consiste em ser uma atividade
estruturada e guiada por um princípio de regras mais explícitas, cuja concepção está vinculada à integração entre o brinquedo (objeto)
e a brincadeira. Alguns exemplos clássicos seriam: Jogo de Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de Construção, de Faz-de-Conta, etc. Um
diferencial importante do jogo reside na sua
utilização tanto por crianças quanto por adultos, enquanto que o brinquedo tem uma maior
conectividade com o universo infantil .É necessário e importante que os profissionais envolvidos na concepção de metodologias, planejamentos, currículos, materiais pedagógicos e
na própria pesquisa do lúdico vislumbra que
o jogo, o brinquedo e a brincadeira terão um
sentido mais amplo e significativo se vierem a
ser concebidos através do ato de brincar.
É interessante destacar que os brinquedos recebem características e importância
diferentes em cada faixa etária, acompanhando a fase de desenvolvimento de cada criança. Assim, até os dois anos de idade aproximadamente, as crianças preferem brinquedos
de cores claras, macios e sonoros. Entre os
cinco e seis anos, a preferência está voltada
para os brinquedos de montar e por volta dos
dez anos, as crianças passam a apreciar mais
os jogos de computador e videogames. Porém,
não devemos nos esquecer da importância de
fazermos uma seleção criteriosa dos brinquedos e brincadeiras apresentados às crianças,
buscando priorizar sempre aqueles que despertem e estimulem a criatividade.
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Em se tratando de brinquedos, é sempre interessante destacar que não precisam
necessariamente ser sempre industrializados,
pelo contrário quanto mais diversificados melhor. É sempre muito significativo para a criança quando seus pais e/ou professores confeccionam junto com ela, por exemplo, um jogo
de boliche utilizando material reciclável, com
garrafas plásticas, jornal e meias velhas. Além
de ser prazeroso, a criança ainda estará desenvolvendo a consciência sobre a reciclagem,
o reaproveitamento de materiais, a diminuição
da produção de lixo e sobre a preservação do
meio ambiente em geral.
Um outro brinquedo gerador de grande discussão entre pais, educadores e psicólogos são as “armas”, espadas e revólveres,
por envolver ou não a questão de incentivo à
violência. É interessante ressaltar que este tipo
de brinquedo por si só não fomenta a violência
e para que uma criança desenvolva um comportamento agressivo é necessário que haja
um conjunto de fatores determinantes, o faz-de-conta do mundo infantil poderá transformar
a mão em um revólver, ou seja, não é por meio
deste tipo de atitude que a violência simplesmente deixará de existir.
Cabe aos pais/educadores/familiares
não incitarem a violência, sempre buscando
resolver os conflitos através do diálogo pacífico, dando o exemplo, além de não contribuírem para a propagação de qualquer forma de
violência, principalmente assistindo na televisão, programas ou filmes dessa natureza. O
brinquedo será interessante e adequado sempre que estiver de acordo com a faixa etária
da criança (quanto menor a criança, maior o
brinquedo); sempre que for desafiador para o
pensamento da criança; sempre que for rico o
suficiente para diversas formas de exploração;
sempre que for abundante em cores, texturas,
formas e se for seguro, ou seja, estar de acordo com as normas do INMETRO.

A HISTÓRIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NO BRASIL
Kishimoto (1993) afirma que para compreendermos a origem e o significado dos jogos tradicionais infantis, é necessário primeiro,
pesquisar as raízes folclóricas responsáveis
pelo seu surgimento. De acordo com Alves
(2009), as tradições e costumes portugueses,
dentre elas os jogos e as brincadeiras, já traziam a influência dos costumes de povos asiáticos, originária da presença portuguesa naquelas terras.
Alves (2009) também complementa
que grande parte dos jogos tradicionais mais
conhecidos no mundo, como o jogo de saquinhos (ossinhos), amarelinha, bolinha de gude,
jogo de botão, pião, pipa e outros, chegaram
ao Brasil por intervenção dos portugueses.
Devido a isso, todos os jogos, brincadeiras e
brinquedos citados, contribuíram para a formação da cultura lúdica infantil brasileira, destacando-se também a contribuição indígena,
para as atividades lúdicas que buscam imitar
os elementos da natureza, principalmente os
animais (Alves, 2009).
Alves (2009) acrescenta também que,
além dos portugueses, há influências de outras
etnias presentes na criação dos jogos tradicionais brasileiros, como a negra e a indígena.
Para Almeida (2000), o lúdico passou a ser
reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano, de modo
que a definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo e suas implicações das necessidades lúdicas extrapolaram às fronteiras do
brincar espontâneo.
Sendo assim, a palavra jogo está relacionada com as atividades individuais da criança como o canto, a dança e o teatro. Através
dos jogos e das brincadeiras, adultos e crianças têm objetivos em comum de unir laços de
amizade. A brincadeira é considerada como
uma atividade do tipo arquétipo (modelo ideal), na qual as crianças inventam suas próprias
brincadeiras, que podem abranger a competição, os jogos corporais, os gestos espontâneos e as ações que levam a imaginar e combinar os gestos ao faz de conta (SOUZA, 2005).
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OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

sil iniciou uma nova era na educação, buscando alinhar-se aos melhores e mais qualificados
sistemas educacionais mundiais, expressando
o compromisso com a promoção de uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos,
com respeito às diferenças e enfrentamento à
discriminação e ao preconceito.

A Educação Infantil no Brasil é considerada bastante recente, pois foi após a década
de 80 que o atendimento às crianças em creches e pré-escolas apresentou um crescimento
significativo. Diversas pesquisas identificaram
que esse crescimento foi resultado das mudanças ocorridas na sociedade, da participação
Na primeira etapa da Educação Báda mulher no mercado de trabalho, da organização familiar e da questão da urbanização e sica, e de acordo com os eixos estruturantes
da Educação Infantil (interações e brincadeiindustrialização, entre alguns fatores.
ra), devem ser assegurados seus direitos de
Apenas em 1899, foi inaugurada no aprendizagem e desenvolvimento, para que
Brasil, a primeira creche para filhos de operá- as crianças tenham condições de aprender e
rios, pois as crianças da “elite” eram educa- se desenvolver. Desta maneira, a BNCC (Base
das em instituições denominadas “Jardins da Nacional Comum Curricular) estabelece cinco
Infância”. É possível percebermos a diferença campos de experiências, nos quais as crianno propósito de constituição e atuação das cre- ças podem aprender e se desenvolver (Conches no Brasil e nos outros países, cujo objeti- viver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar
e Conhecer-se), reafirmando o compromisso
vo era apenas de cunho assistencialista.
que somente através do desenvolvimento de
No nosso país, até os anos finais da competências as crianças estarão capacitadas
década de 1980, as crianças não eram vistas para aprender a aprender, saber lidar com a inpelo Estado como sujeito de direitos, que pre- formação cada vez mais disponível, atuar com
cisassem de cuidados e educação; com direi- discernimento e responsabilidade nos contextos reconhecidos e obrigações a cumprir. Em tos das culturas digitais, aplicar conhecimentos
1988, a Educação Infantil passou a ser reco- para resolver problemas, ter autonomia para tonhecida formalmente na Constituição, deter- mar decisões, ser proativa, conviver e aprender
minando em seu artigo 208, inciso IV que “o com as diferenças e as diversidades, além de
dever do Estado com a educação será efetiva- reconhecer-se em contexto histórico e cultural,
do mediante a garantia de [...] atendimento em comunicar-se, ser criativa, analítica-crítica, parCreche e Pré-escola às crianças de 0 a 6 anos ticipativa, aberta ao novo, colaborativa, resiliente, produtiva e responsável. Nesse contexto, a
de idade” (BRASIL, 2004, p.122).
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) ratiAlém da Constituição Federal de 1988, fica o seu compromisso com a educação intefoi elaborado o Estatuto da Criança e do Ado- gral, visando à formação e ao desenvolvimento
lescente de 1990 e em 1994, ocorreu a Con- humano global, assumindo uma visão plural,
ferência Nacional de Educação para Todos, singular e integral da criança, considerando-a
com o 1º Simpósio de Educação Infantil, que como sujeito de aprendizagem.
aprovou a Política Nacional de Educação InfanNo intuito de ampliar e diversificar as
til. Mas, foi somente com a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) em 1996, que a Educação Infan- metodologias na educação infantil,o jogo como
til passou a ser vista como a primeira etapa estratégia de ensino e de aprendizagem deve
da educação básica no Brasil. E, mais recen- favorecer a criança na construção do conhetemente, ao ser homologada a Base Nacional cimento científico, proporcionando a vivência
Comum Curricular (BNCC) para a Educação de situações reais ou imaginárias, propondo
Infantil e o Ensino Fundamental (2014), o Bra- desafios e instigando pela busca de soluções
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para as situações que se apresentam durante
o jogo, levando-a a raciocinar, trocar ideias e
tomar decisões. O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para
criança, constituindo-se em peça fundamental
para sua formação. “Sua importância é notável, já que, por meio dessas atividades, a criança constrói o seu próprio mundo” (SANTOS,
1995, p.4).
Portanto devemos considerar a brincadeira como peça fundamental para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. A
criança, desde muito cedo, se comunica por
meio de gestos, sons, expressões e através da
brincadeira aprende a representar papéis, desenvolvendo sua imaginação e criatividade.
Segundo Santos (1995), é através da
brincadeira que a criança aprende o respeito
pela natureza, sobre os eventos sociais e sobre
a estrutura do corpo humano. A criança que
brinca livremente, não está apenas explorando
o mundo à sua volta, mas também expressando
sentimentos, ideias, fantasias, intercambiando
o real e o imaginário. Além disso, a brincadeira
enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também ensina, sem que ela
perceba, os hábitos necessários ao seu crescimento, como persistência, perseverança, raciocínio, companheirismo, entre outros.
Dessa forma, o brincar e o jogar, na
Educação Infantil, devem ser considerados
como uma estratégia a ser amplamente utilizada pelos educadores e deve privilegiar o ensino dos conteúdos alinhados com a realidade,
merecendo um lugar de destaque no planejamento e nos currículos. De acordo com o RCNEI (Referencial Curricular para a Educação Infantil), a Educação Infantil deve estar baseada
em três eixos principais:

2. O acesso das crianças aos bens
socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao
pensamento, à ética e à estética;
3. A socialização das crianças por
meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem nenhuma
espécie de discriminação.
Podemos claramente perceber que estes eixos têm como base o brincar, sendo que,
é através dele que a criança poderá se expressar de maneira mais significativa, de acordo
com a sua idade, externando sentimentos. A
partir do brincar, podemos desenvolver a comunicação infantil bem como a socialização.
Assim sendo, brinquedos, jogos, brincadeiras,
livros e outros recursos socioculturais potencializam as capacidades relativas à expressão
das crianças, transformando a brincadeira em
valores, gostos e opiniões, aperfeiçoando o
pensamento próprio.
Uma grande parte dos educadores que
atua na faixa de 0 a 5 anos utiliza o jogo e as
brincadeiras como prática pedagógica cotidiana, defendendo seu uso como um excelente recurso à aprendizagem e desenvolvimento das
crianças.
Porém, algumas vezes o jogo é entendido com certo equívoco pelos educadores, principalmente pelos professores, quando confundem seu conceito, e na maioria das vezes as
crianças ficam soltas, escolhendo o que quer
fazer, sem direcionamento algum por parte de
um adulto mediador. Em outros momentos, alguns professores tratam o jogo como elemento
facilitador de aprendizagem, mas exercem um
controle excessivo sobre as atitudes das crianças durante seu desenvolvimento.

1.
O direito das crianças a brincar,
como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
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A questão é que qualquer uma dessas posturas distância o professor da interação com o aluno e é isso que necessitamos
modificar, pois uma proposta que contemple
jogos e brincadeiras para a Educação Infantil,
deve ter o cuidado de oferecer as atividades
específicas (jogos e brincadeiras); porém não
deve negligenciar as interações entre as crianças, e das crianças com seus professores. As
atividades de jogos e brincadeiras na escola
de Educação Infantil trazem muitas vantagens
para o processo de ensino e aprendizagem,
pois são ferramentas impulsionadoras para o
desenvolvimento das crianças, porém cabe
aos professores criarem propostas pedagógicas que aliem o aprendizado à diversão e à interação que o jogo e brincadeira são capazes
de proporcionar.

garantindo a pluralidade e variedade de situações significativas que promovam o desenvolvimento global das crianças.

O professor/educador necessita ainda,
acompanhar a progressão tanto dessas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando através da observação da trajetória de
cada criança e do grupo (conquistas, avanços,
possibilidades e aprendizagens). E, através
de variados registros, elaborados em diferentes momentos tanto pelos professores quanto
pelas próprias crianças (como relatórios, fotografias, painéis, portfólios, etc.), é possível evidenciar a progressão ocorrida ou não durante
determinado período observado, sem intenção
alguma de selecionar, promover ou classificar
as crianças, tratando-se apenas da reunião de
subsídios norteadores para redirecionar temA partir da concepção contemporânea pos, espaços e situações que garantam, acima
de criança como ser que observa, questiona, de tudo, os direitos de aprendizagem efetiva e
levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e significativa de todas as crianças.
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 e que, portanto, produz cultura, não deve ser relegada à limitação dessas
aprendizagens a um processo espontâneo ou
natural. Ao contrário, urge a necessidade de
transmitir real intenção educacional às práticas
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo professor/educador, de experiências variadas que viabilizem
o conhecimento de si e do outro e da compreensão das relações com a natureza, com
a cultura e com a produção científica, que se
manifestam nas práticas dos cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas
brincadeiras e nos jogos, nas experiências
com diversos materiais, na aproximação com
a literatura e na interação com as pessoas. A
maior parte do trabalho do professor/educador
deve estar ancorada na reflexão, na seleção,
na organização, no planejamento, na mediação
e no monitoramento das práticas e interações,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo e a brincadeira devem ser considerados instrumentos indispensáveis à aquisição
de conhecimento e desempenho dentro do processo de aprendizagens na fase da primeira infância. A influência do ato de brincar no desenvolvimento da criança é indispensável para a formação do caráter e da personalidade; pois pode inclusive, incorporar valores morais e culturais
e uma série de outros aspectos que auxiliam a moldar a personalidade para o resto de sua vida.
Brincando, a criança é capaz de acionar seus pensamentos, competências e habilidades para resolução de problemas que lhe são importantes e significativos, e o modo como joga
e brinca revela o seu mundo interior, proporcionando-lhe apropriar-se do processo de aprendizagens e conhecimento. Portanto é através das brincadeiras que a criança desenvolve sua
capacidade de expressão e comunicação, sua coordenação motora e espacial, seu equilíbrio,
seu desenvolvimento cognitivo e absorve o conhecimento da interação com o meio, e o brincar
também proporciona a troca de afeto, aumento do vocabulário, compartilhamento, interação e
exposição das emoções.
A utilização de recursos lúdicos por parte do professor além de, despertar o gosto por
aprender também poderá servir como parâmetro de diagnóstico das capacidades, habilidades
e das dificuldades de cada criança. Assim sendo, a utilização de recursos lúdicos inserida nas
práticas pedagógicas é necessária não apenas pelo fato de proporcionar a oportunidade do conhecimento, mas também, por contribuir para uma formação integralizada na criança.
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LITERATURA: SUA IMPORTÂNCIA NO
COTIDIANO ESCOLAR

RESUMO: Como toda manifestação artística, a literatura acompanha a trajetória humana, e por
meio de palavras, constrói mundos familiares que retratam problemas cotidianos vivenciados
pelos personagens que se assemelham aos do leitor. Este artigo tem como objetivo apresentar a importância do ensino de literatura em todas as etapas da educação, bem como demonstrar as especificidades do ato de ler e seus aspectos pedagógicos. A metodologia adotada foi
a pesquisa bibliográfica referenciada pelos autores: Amarilla (2012), Zilberman (2010) e Quevedo (2005), entre outros que abordam o tema discutido neste artigo. Verificou-se que a presença da literatura na educação tem sua importância, principalmente no contexto histórico,
que traz para o presente conhecimento relevantes não apenas para o contexto escolar, mas,
também como o entendimento da estrutura dos textos, a visão dos escritores e momento
social e político que estavam vivenciando. Portanto, justifica a relevância dessa disciplina em
todas as etapas da educação.

Palavras-chave: Literatura; Etapas; Educação; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

A

literatura oferece em alguma de suas manifestações, respostas que possam dar
sentido à existência humana. Por meio de suas obras, oferece o conhecimento
de fatos que permeiam ou permearam acontecimentos seculares que influenciam
a sociedade atual. Enfim, a literatura faz um resgate histórico de vários momentos literários mundiais e como estes influenciaram a literatura brasileira.
Dessa forma, este estudo tem como objetivo apresentar a importância do ensino de literatura em todas as etapas da educação, bem como demonstrar as especificidades do ato de ler
e os aspectos pedagógicos da mesma. O presente trabalho terá início com uma breve abordagem sobre a Literatura no Brasil e as políticas públicas; o ato de ler e a importância da literatura
para a educação; a literatura e sua contribuição pedagógica no contexto escolar; e para finalizar
será abordado o ensino de literatura no ensino fundamental e no ensino médio.
Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa auxiliar professores e apreciadores
da literatura a desenvolver em seus planejamentos o conhecimento das suas diversas fases até
a contemporaneidade, favorecendo aos alunos o resgate de conceitos e vivências tão atuais em
nossa sociedade.

358

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A LITERATURA NO BRASIL E AS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Art. 1º O Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL consiste em estratégia permanente de planejamento, apoio,
articulação e referência para a execução de ações voltadas para o fomento da leitura no país.
§ Iº São objetivos do PNLL: I – a democratização do
acesso ao livro; II – a formação de mediadores para
o incentivo à leitura; III – a valorização institucional da
leitura e o incremento de seu valor simbólico; e IV – o
desenvolvimento da economia do livro como estímulo
à produção intelectual e ao desenvolvimento da economia nacional (BRASIL, 2011).

A Literatura no Brasil teve sua origem
desde os primeiros apontamentos de viajantes
e missionários europeus que registravam referências sobre a terra recém-colonizada. Apesar
desses primeiros registros não serem classificados como Literatura efetivamente, por se encontrarem excessivamente unido à crônica hisMesmo com os progressos na última
tórica, são vistos como o ponto de início para a
criação de nossa identidade literária e cultural. década em associação às políticas para leitura, literatura e livros, há de se refletir no exercíA Literatura brasileira está intimamente cio real que ocorre na educação da literatura,
unida à Literatura portuguesa. Assim, por mui- em muitas vezes, os estudantes só têm acesso
to tempo, toda fabricação literária se encontrou à literatura se for por intervenção do educador
submetida ao pensamento português. A co- que muitas vezes provoca sentimento de canmeçar do Romantismo, nossa Literatura liber- saço ao contrário de prazer nos estudantes.
tou-se, atingiu sua independência e produziu
O ATO O LER E A IMPORTÂNCIA DA
mostras literárias próprias. Desta forma, para
auxiliar o ensino de nossa literatura didaticaLITERATURA PARA A EDUCAÇÃO
mente ela foi dividida no que sabemos como
Escolas Literárias:
Compreendendo-se que, a atividade
de ler é essencial não somente na formação
• Quinhentismo (1500 – 1601)
do estudante, mas também na sua formação
• Barroco (1601 – 1728)
enquanto cidadão, uma vez que, é por meio
• Arcadismo (1768 – 1836)
da leitura que o estudante começa a decifrar
• Romantismo (1836 – 1881)
o mundo de outra maneira, conferindo concei• Realismo e Naturalismo (1881 – 1922) tos aos elementos, as pessoas, os brinquedos
• Parnasianismo (1882 – 1992)
e tudo que está em seu entorno. Nessa mes• Simbolismo (1893 – 1922)
ma linha, entendemos que ler é algo vasto, in• Pré-Modernismo (1902 – 1922)
cluindo uma variedade de perspectivas, isto é,
quando se é capaz de ler o que se encontra
Cada uma das escolas literárias mostra além dos livros, além dos textos escritos.
particularidades temáticas específicas, cujas
obras e autores assemelham-se em gênero e
Sendo assim, ler é construir uma ideia
ideologia. As políticas públicas devem ser clas- de universo, é estar apto de entender e decifrar
sificadas marcos e conquistas civis, sociais e o que lhe chega por meio da leitura, refletindo
políticas dos cidadãos (MORAIS, 2010). Um e colocando-se criticamente frente às informavasto exemplo e marco desta façanha foi a ins- ções adquiridas, o que se concebe como um
tituição da Política Nacional do Livro (decreto dos atrativos que possibilitam exercer, de ma7.559, de 1º de setembro de 2011) que trouxe neira mais ampla a própria cidadania (AMARIpropostas, episódios e ações concernentes ao LHA, 2012).
livro. De acordo com este:
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Dessa forma, a leitura precisa ser visualizada não como uma execução de um encargo, mas como um espaço singular, a partir do
qual tanto é viável ponderar o universo, quanto distanciar-se dele, dessa maneira a leitura
precisa estar unida à literatura, viabilizando a
imaginação, e colaborando para estímulo da
satisfação. E para que se consiga formar um
leitor para toda a vida, há que se produzir neste
estudante o prazer pela leitura.

A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não
há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto
é, sem a possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação, assim como todos sonham
todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e
quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega
ao universo fabulado (CANDIDO, 2004, p.174).

Baseado por esse entendimento, a literatura é objeto presente na rotina dos indivíduos, ela é elemento imperativo de humanização
Observa-se que a leitura permite com- e, dessa maneira, certifica o homem na sua
preender a situação comunicativa. Ampliar a humanidade, até mesmo, porque age em granmemória com conhecimento, assim, o racio- de parte no subconsciente e no inconsciente.
cínio crítico é suscitado a respeito dos temas
A literatura infantil, é de grande relevânque necessita escrever ou aprender, colaborando para a inventividade, e o reforço do voca- cia para o progresso cognitivo, psíquico e mobulário. A leitura só é formada quando o leitor ral do estudante, devendo ser um ponto inicial
passa a interagir com o autor do texto, como para um novo e salutar debate entre o livro e
declara Medeiros (2008, p.55): “a leitura é pro- o próprio estudante, uma vez que, permite e
duzida, uma vez que o leitor interage com o au- contribui no método de aprendizagem, convertor do texto. Esta noção leva em consideração tendo-se também, uma maneira para despertar
que o texto é o lugar de interação entre falante a vontade e desejo pela leitura, permitindo que
o aluno não caia no ócio, isto é, não descarte
e ouvinte, autor e leitor”.
os livros expostos em sala de aula. De acordo
Alicerçado nesse entendimento, é ex- com Zilberman (2003):
plícito que a leitura é uma atividade em que o
leitor compreende o que o autor elabora e de
alguma maneira conduz o leitor a produzir implicações no método de perspectiva do texto.
Desta forma, a leitura propicia é quando ela é
um momento crítico da composição do texto.
Sendo assim, tais propósitos serão plenamente alcançados através da leitura cativante, que propicie a perspectiva de fazer ver o
novo, possibilitando o deleite da descoberta e
da estruturação de variados sentidos. E, tais
características, embora acabem por se apresentar em outros tipos de textos, são, obrigatoriamente, específicos ao texto literário. Entende-se assim, que a literatura tem que estar
presente nos textos expostos em sala de aula.
Para Candido (2004):

A sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária,
não podendo ser ignorado, muito menos desmentida
sua utilidade. Revela-se imprescindível e vital um redimensionamento de tais relações (ZILBERMAN, 2003,
p.16).

A sala de aula tem que ser um espaço
alegre e animado para o estudante, para que
consiga produzir um conhecimento expressivo
por meio da intervenção do educador, de acordo com os textos literários expostos, fazendo
com que o estudante possa exteriorizar seus
pensamentos e opiniões, contudo, se faz imprescindível que o educador utilize em sala de
aula a literatura, de uma forma eficiente e divertida.
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Nesse campo, para que a leitura seja
realizada na escola é importante mover os
estudantes a desenvolver sentidos, idealizar
conceitos a partir dos textos lidos. Acredita-se assim, que a leitura é uma produção de
significados ao texto, que abrange um conjunto de aptidões linguísticas e psicológicas dos
sujeitos, em que a linguagem e a criatividade
andam de mãos dadas nesse método de construção de sentidos. Nessas bases, o educador
necessita encontrar maneiras de fazer que o
estudante, por meio da leitura, disponha uma
interpretação mental do que leu a partir das
circunstâncias que ele tem de produzir sua própria aprendizagem, aprendizagem esta que vá
ao encontro aos seus anseios. Desta forma, o
educador é somente um conciliador ajudando
o aluno a desenvolver o gosto pela leitura.

tador ao mesmo tempo e não outra plateia que
não a si mesma. É por isso que a narrativa
proporciona autonomia. No mundo imaginado,
o leitor ou o ouvinte é senhor absoluto e isso
se dá pelo jogo” (AMARILHA, 2012, p.53-54).

A literatura, contudo, em seu conteúdo
irreal que indica ao conhecimento de mundo,
e não como subordinada do ensino bem comportado, se mostra como o mecanismo impulsionador que conduzirá a escola ao rompimento com a educação destoante e convencional.
Revelando que, já não se desenvolve uma educação baseada apenas no habitual, em que somente o educador detém o poder de voz, mas
a educação e aprendizagem se constroem por
meio do convívio do educador com o educando, de maneira, que ambos conquistem o saber, ou seja, o estudante considerado e com
opinião recebida pelo educador.É por meio
dessa relação que se cria uma aprendizagem
de caráter relevante e que permite ao educando uma performance eficiente.

Conforme Pontes (2012), a literatura
é de extrema relevância para a aprendizagem
dos estudantes no cenário escolar, e que traz
recursos para que o educador promova uma
aula de leitura distinta e que tenha alguma
semelhança com a realidade dos estudantes.
Compreende-se que a mesma precisa ter uma
maneira de seduzir o aluno com o universo da
leitura, uma vez que, a mesma ainda é algo
complicado de se operar em sala de aula e na
instituição escolar.

É importante que o educador use instrumentos e meios modernos que circundem o
educando nas práticas e atividades trabalhadas dentro da sala de aula, bem como, dentro
da instituição escolar, convertendo-se em um
ambiente interessante, que estimule e inspire o
aluno para a atividade da leitura fazendo com
que o estudante se entregue de maneira aprazível e envolvente no universo fictício. Desta forma, afirma Amarilha (2012) que: “Ler é, então,
participar de um teatro íntimo ser ator e espec-

Nessa circunstância, pode-se declarar
que ler é adaptar-se psicologicamente, em que,
a partir do instante que se está lendo um livro,
se faz parte do mesmo, tanto se é espectador
como ator. Desta forma, sente-se as emoções
de ser parte da história, causando ao mundo
fictício variadas capacidades de deparar-se no
momento apropriado.

A LITERATURA E SUA CONTRIBUIÇÃO
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO
ESCOLAR

Faz-se necessário acentuar que a presença da leitura literária no cotidiano escolar,
necessita ser posta em prática de modo que
consiga formar indivíduos pensantes. Portanto,
os temas infantis, são adequados a amplificar
a criatividade, essa, irá ocorrer no desenrolar
das leituras, é ainda por meio dela que os estudantes conseguiram vincular o que estão lendo com suas próprias vivências conquistadas
no decurso da vida, originando assim, o prazer
pela leitura. Segundo afirma Pontes (2012):
Sendo assim, a literatura deveria ocupar um lugar de
destaque como bem cultural, proporcionador de uma
rica diversidade de linguagem, expansão de mundos,
conhecimentos diversos, viabilizador da imaginação,
fantasia, liberdade de expressão, bem como pelo próprio prazer que lhe é inerente (PONTES, 2012, p.20).
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O educador precisa cativar e provocar
a vontade de seus estudantes para o que lhes
serão mostrado, deixando-os também interessados, desta forma, cabe ao educador produzir métodos distintos para provocar a atenção
do educando para o universo da leitura, sendo
que, é por meio dela que se inclui no mundo
como pessoas pensantes e críticas. Zilberman
(2003), declara que:
O professor que se utiliza do livro em sala de aula não
pode ser igualmente um redutor, transformando o sentido do texto num número limitado de observações tidas
como corretas (procedimento que encontra seu limiar
nas fichas de leitura, cujas respostas devem ser uniformizadas, a fim de que possam passar pelo crivo do
certo e do errado), (ZILBERMAN, 2003, p.28).

Para que o estudante veja o ato de ler com outros olhos,
ou melhor, para que ele resgate o prazer de ler, é necessário que o professor dialogue com a leitura como
quem dialoga com a arte, buscando nele sua capacidade de fazer contemplar e refletir, e que trace nesse triângulo professor/leitura/estudante, uma comunicação
escolarizada, porém, menos pedagogizante e com o
prazer do texto (LOIS, 2010, p.82).

Sendo assim, a leitura de literatura é
algo que provoca fascínio e encantamento,
pode ser visto não somente como uma execução de atividades, o docente na sua maneira
de orientador e interventor de conhecimento
precisa incitar um debate entre o livro e os alunos, convertendo assim o tempo de leitura em
uma ocasião de descobertas, de interesses e
possibilitando para o desenvolvimento de novos saberes a respeito do que foi trabalhado
a partir dos textos literários, tanto quanto, por
meio de outros tipos de leituras.

O educador é um conciliador, que amplia ainda mais a prática da leitura na sala de
aula, e não modifica o significado do texto, e
sim, gera situações para que o estudante consiga ter um parecer crítico do que está presenLITERATURA NO ENSINO
te no texto. Cabe então, ao docente estimular
FUNDAMENTAL
as diversas visões que cada trabalho literário
suscita, destacando assim as inúmeras conA literatura infantil não é somente um
cepções pessoais, porque resultam do entendimento que o leitor atingiu do propósito artísti- livro de literatura atribuído às crianças. Ela é
co, em virtude de sua assimilação particular do essencial para o progresso absoluto, linguístico, intelectual e social na infância. A literatura
mundo apresentado.
infantil é relevante para locução verbal, o lúdiO texto tem que ser mostrado como um co, a criatividade e a concepção. Para Cadeinstrumento que permita e contribua no método martori (2006, p.74) “O papel da literatura nos
de evolução dos educandos, não fazendo uso primeiros anos é fundamental para que se prodo texto como um meio de atividade, em vir- cesse uma relação ativa entre falante e língua.”
tude disso, para que um educador possa provocar e estimular seus estudantes para o uniA familiaridade com textos repletos
verso literário, é necessário também, que este de fascínio nos faz constatar quão relevante e
aprecie e se encante com este mundo, isto é, cheia de seriedade é todo meio de literatura, e
ele será exemplo para seus estudantes, proporque esta função, cheia de seriedade, é também
cionando assim, a execução e progresso de
desempenhada pelos educadores, ao estimusuas aulas, e desta maneira, viabiliza suas atilar e trabalhar com essas literaturas em sala
tudes e hábitos dentro da sala de aula.
de aula. O vocábulo literatura, quer dizer arte e
Entendendo-se que, a leitura é, por pri- deleite; desta forma, a palavra infantil relacionamazia, a ferramenta através da qual se expres- da à literatura não simboliza que ela possa ter
sam, além do registro modular da língua, siste- sido feita exclusivamente para crianças. É fato
mas linguísticos mais complicados, produzindo que, a literatura infantil, finda sendo aquela que
de modo integrado a performance linguística condiz de alguma maneira, às exigências do
do falante. Seguindo esse viés, aponta Lois leitor e daqueles que se reconhecem com ela.
(2010) que:
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Sendo uma arte, um prazer, esse tipo
de literatura, não tem que ser trabalhada como
um mecanismo corretor, com objetivo pedagógico, e sim canalizado para criança de hoje,
a criança imaginativa, sonhadora, cheia de
anseios, sonhos, interesses e sentimentos. O
maior segredo é utilizar essa literatura para trabalhar o ilusório e a imaginação da criança,
assim, a leitura passa a se tornar gostosa e envolvente para a atual infância. Como se define
um texto como literatura, outro como literatura
infantil, e outro como literatura juvenil? De acordo com Marisa Lajolo (1988):
Tanto a criança à qual se destina a literatura infantil é
uma construção, quanto o jovem ao qual se destina a
literatura juvenil é outra construção, igualmente social.
E, como construção social resultante, tanto o infantil de
uma quanto o juvenil de outra são conceitos móveis: o
que é literatura infantil, para um determinado contexto,
pode ser juvenil para outro, e vice-versa-versa, infinitamente, incluindo-se, na espiral, também a literatura sem
adjetivos (LAJOLO, 1988, p.33).

Assim, para a autora, há uma linha limite muito próxima, entre a literatura infantil e a
infanto-juvenil, já que, a infantil atua no universo
lúdico da criança e a juvenil também vai atuar
na imaginação, com os sentimentos, com o objetivo de herói do pré-adolescente, até mesmo
contribuindo com uma parte bem considerável
da constituição de seu caráter e de seus sonhos. Lamenta-se que a literatura infanto-juvenil
foi, muitas vezes, desclassificada, não tendo o
merecido estímulo.
Os obstáculos que havia a séculos
atrás, como a ausência de tipografias e a não-profissionalização do escritor, já não há mais.
O que se observa no panorama da literatura
infanto-juvenil brasileira, recentemente, é que
existe uma maior compreensão da relevância
desse gênero literário, até por uma razão de
cidadania, já que é indiscutível o fato de que,
através dos livros, são trabalhadas várias questões significativas para a composição de um cidadão no futuro. Contudo, ainda é preciso mais
estímulo à questão da literatura infanto-juvenil,
com o propósito de cada vez mais conservar
crianças e jovens acoplados aos livros.

Somente, ao longo dos séculos, a
criança conquista seu espaço. A descoberta
da infância se iniciou no século XIII e seu progresso pôde se processar através dos séculos,
mas, sem dúvida, os indícios de seu progresso
fizeram-se numerosos e importantes apenas a
partir do fim do século XVI e no decorrer do
século XVII.
Somente no ano 1575, é que histórias
infantis passaram a ser editadas em Portugal e
vieram para o Brasil, mas, a literatura brasileira,
com escritores brasileiros, tardou a nascer por
aqui. Para Oliveira (2008, p.52) “A Literatura Infantil – autêntica, genuína, da cor da terra, com
cheiro das matas e sabor de fruta tropical, ao
gosto da criança brasileira – ainda esperaria
mais um século para florescer e criar sua própria história”. O grande nome que marcou o
surgimento da Literatura Infantil é Monteiro Lobato, com a edição de “Narizinho arrebitado”.
Assim, afirma Coelho (1985):
A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área de Literatura Infantil e Juvenil, o divisor de águas que separa
o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Fazendo a herança
do passado, imergir no presente, Lobato encontrou o
caminho criador que a Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções estereotipadas e abre as portas para as ideias que o nosso
século exigia (COELHO, 1985, p.185).

Muitos estudantes são oriundos de lares onde a leitura não é objeto de sua rotina,
com pais, em muitos casos analfabetos ou
com quase nenhuma escolaridade, não atuam
com a necessária motivação sobre a relevância da leitura na vida de seus filhos. Desta forma, alguém precisa desempenhar a função de
conexão entre o estudante e o livro, e como já
foi falado, a escola tem imprescindível papel
nisso. Conforme Hercílio Quevedo (2005):
Uma das características da leitura é permitir-nos o
acesso a mundos fisicamente distantes, possibilitando
a presentificação de informações e conhecimentos não
inseridos em nosso contexto mais imediato. Ler também significa viajar por universos infinitos, percebendo
realidades que o homem foi desvendado no decorrer
de sua história (QUEVEDO, 2005, p. 44).
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A escola, deve trabalhar a leitura de variados temas e textos exclusivos de cada campo do conhecimento, contudo, em particular,
poderia ser trabalhado com literatura infanto-juvenil, já que esta literatura geral e desperta nos
educandos o entendimento sobre a vida, em
seu significado mais vasto e humano. Segundo
Bordini (1993) apud Quevedo (2005):
Todos os livros favorecem a descoberta de sentidos,
mas são os literários que o fazem de modo mais abrangente. Enquanto os textos informativos atêm-se aos fatos particulares, a literatura dá conta da totalidade do
real, pois, representando o particular, logra atingir uma
significação mais ampla (BORDINI, 1993 apud QUEVEDO, 2005, p.46).

Ressalta-se que, até então, crianças e
os jovens não tinham como se favorecer de uma
literatura destinada integralmente a eles, o que
os levava a lerem obras destinadas aos adultos
ou, na maior parte das vezes, nada lessem. No
entanto, a literatura infanto-juvenil, agora, é outra. Cada vez mais escritores se aplicam nesta
literatura e, assim, mais livros próprios desta
área se encontram sendo otimizados.

contribuiremos na geração de bons leitores,
aptos a se manifestar criticamente nas distintas
situações, sem deixar de se deleitar com a técnica da palavra e da imagem.

A LITERATURA NO ENSINO MÉDIO
O ensino secundário, como era conhecido, teve sua origem no Brasil em 1836, com
a Fundação Imperial Colégio de Pedro II. Foi
também através dos Jesuítas que este ensino
chegou. Estes, vieram com o objetivo de doutrinar e catequizar os Índios. Sendo que o ensino de Literatura era atribuído aos filhos da
aristocracia que se formavam catequistas e estudavam a fim de se aprontarem para adentrar
na Universidade, em Portugal (ZILBERMAN,
2010).

Na antiguidade, o estudo da Literatura,
possuía um objetivo bem específico, o que a
transformava em algo muito fascinante e atrativo. Vê-se com isso e nas leituras de autoridades no assunto, que a Literatura daquela época conservava a natureza de sua função, de
ser educativa. Contudo, que esse ensino, com
Desta forma, compete ao educador o decorrer dos anos modificou-se totalmente,
desbravar este universo. Os livros de leitura passando a ser encarado como um dever para
tristemente, ainda não estão sendo bem utiliza- conquistar certos objetivos.
dos pelos docentes, dentro das salas de aulas.
Sendo assim, o livro não deve ser apenas um
De acordo com Cereja (2005), no enmecanismo para transferir o assunto, como ve- sino Médio, a Literatura passou a ser efetivada
mos que ocorre em muitas instituições escola- buscando alguns propósitos como: aptidão na
res recentemente, quando na verdade ele deve leitura de textos, entendimento da língua paser utilizado para dar singularidade a criativi- drão, compreensão da cultura brasileira e o tão
dade das crianças fazendo com que incentive desejado costume da leitura. Quando da entraseu imaginário e que isto possa colaborar e da do texto em sala de aula, Geraldi (1997),
não a prejudicar na criação de seu conceito de fala das leituras que são colocadas nos livros
mundo real.
didáticos, que, por sua vez, não provocam enPara Quevedo (2005, p.53): “É dos
educadores o papel social de animadores
constantes, entusiastas e apaixonados, facilitando aos alunos descobertas fundamentais
mais ou menos fascinantes a respeito do mundo”. Os professores, devem estar conscientes
da incumbência de produzir competência, o
desejo e a vontade de ler, uma vez que assim,

tusiasmo nos estudantes, sendo executadas
apenas para acatar ao pedido do educador. Os
temas deveriam ser escolhidos pelo estudante,
com o propósito de dar resposta a alguma de
suas aflições. “Produz-se o discurso de sala
de aula que, como a pergunta didática, faz do
texto um meio de estimular operações mentais
e não um meio de, operando mentalmente, produzir conhecimento” (GERALDI, 1997, p.170).
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Existem duas linhas de educadores:
uma que preza pelo “bom” tema, o clássico,
que historicamente se sagrou, pois trabalha
textos como o preconceito contra a mulher,
o negro e assuntos relativos à sociedade em
geral. Por outro lado, há educadores que justificam que, o estudante necessita ler o que gosta para aos poucos conquistar o prazer pela
leitura. Sendo assim, o que se tem observado
através de estudos realizados é que, obrigar
alguns tipos de leitura, têm comprovado que
aumenta o desprazer do educando em relação
à leitura e por consequência, pela Literatura.
Porém, sugerir apenas que o estudante leia tão
só o que gosta, não é tão normal quanto configura, já que, esse leitor tornará como gosto o
meio que o circunda, sendo que seu interesse
é assinalado pela sua situação cultural e social.
Defende Geraldi (2006) que, o livro que
usualmente se lê, é o mesmo que um amigo se
lê, é o mesmo que um amigo informou, de que
se ouviu comentar, do qual se falou em exposição de trabalhos ou mesmo aquele que foi a
origem de artigo ou sinopse que se leu. Fora
dos muros escolares, não se vê indivíduos que
leem alguma produção literária, por imposição.
“Creio que a saída para o professor de língua
portuguesa é criar esse mesmo circuito entre
os alunos, deixando-os ler livremente, por indicação de colegas, pela curiosidade, pelo título”
(GERALDI, 2006, p.98).
Na visão de Zilberman (2010), a escola é uma associação encarregada em disseminar o saber cultural, se utilizando quase que
exclusivamente de um dos meios mais considerados, o livro didático, isto é, expõe o que a
teoria da literatura e a poética selecionaram. O
autor completa expondo que, há uma sequência dessa repetição em sala de aula, nas aulas
de Literatura, quando o tema é a opção das
consideradas como “boas obras”. Como resultado disso, são aulas muito explicativas e por
conseguinte exaustivas, com nenhuma alternativa e pouca atuação do estudante, produzindo
um gradativo desapreço por parte dos alunos.
Ainda o mesmo autor (ZILBERMAN, 2010,

p.202) expõe, “com efeito, nada, a não ser o
vestibular, explica a presença da Literatura no
nível Médio”.
Para Magnani (1989), o educador, tem
função relevante na metodologia de formação
de leitores, especialmente, sendo um exemplo
para o educando:
Se acreditarmos na força transformadora da leitura da
literatura, não podemos nos omitir enquanto cidadãos e
educadores. Não podemos abdicar do papel histórico
que nos cabe: de nos formarmos como leitores para
interferir criticamente na formação qualitativa do gosto
de outros leitores (MAGNANI, 1989, p.94).

Sendo, o orientador, um leitor constante e entendendo seus alunos, considerando a
linguagem, o vocabulário e, especialmente o
tema, que deve ser atual, o mais elaborado da
realidade do estudante, até para provocar nele
o desejo e deixados clássicos para mais tarde,
mostrando-os pouco a pouco, o docente será
capaz de escolher melhor as obras para fazer
uso em sala de aula.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada pelos autores Amarilla (2012), Zilberman (2010)
e Quevedo (2005), entre outros que abordam
o tema discutido neste artigo. Nesta pesquisa
foram analisados alguns artigos, teses e outros
trabalhos científicos que apresentam reflexões
que podem contribuir para uma compreensão
da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo propiciou a reflexão sobre a importância da literatura na educação desde as etapas iniciais a partir do ensino fundamental e médio. Entender a relevância da
literatura no contexto pedagógico e a intencionalidade de promover o interesse dos estudantes
no resgate do passado para entender o presente.
O trabalho traz informações importantes como a independência brasileira no desenvolvimento das escolas literárias a partir do Romantismo e a criação de políticas públicas para
incentivar a inserção da literatura nas escolas, porém ainda, com a divulgação e manipulação
centrada no professor no espaço escolar.
Sobre o ato de ler e sua importância na educação, os autores abordam especificidades
da literatura infantil salientando sua relevância no desenvolvimento leitor desses estudantes.
Sendo a leitura uma produção de significados que abrange um conjunto de aptidões linguísticas
e psicológicas dos sujeitos, em que a linguagem e a criatividade andam de mãos dadas nesse
método de construção de sentidos, a inserção da literatura na educação deve ser pensada paulatinamente desde a primeira infância.
O professor é o responsável por inserir a literatura no cotidiano das crianças, e isso deve
ser feito de uma maneira planejada levando em consideração as etapas da educação, pois no
ensino fundamental a leitura é realizada a partir de variados temas e textos exclusivos de cada
campo do conhecimento. Nesta etapa deve ser privilegiada a literatura infanto-juvenil, pois em
sua grande maioria traz assuntos que se identificam com a sua realidade. No ensino médio a
literatura apresentada muda de contexto, pois está focada nas provas institucionais que exigem
que os estudantes façam um resgate histórico da literatura até a atualidade.
Dessa forma, este breve trabalho trouxe conhecimentos relevantes que de acordo com
os autores citados, a literatura é uma disciplina fundamental na escola devido a sua trajetória
histórica que permeia o passado e o presente, incentivando os estudantes a formar uma identidade leitora, capaz de debater sobre temas atuais que tiveram de alguma forma presentes no
passado bem como, temas que permeiam a sociedade e o seu cotidiano.
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CONSTRUÇÃO DE LIMITES: REPRESENTAÇÕES
E DESAFIOS DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Com as rápidas transformações de nossa sociedade, a educação de antigamente tem
demonstrado há tempos sinais de fracasso. Durante muito tempo as relações com nossas
crianças foram construídas, por meio da obediência custe o que custar (castigos, punições,
ameaças, chantagens...). A criança hoje é valorizada, e os seus desejos não são mais desprovidos de atenção. Por outro lado, os adultos não sabem mais como agir, perderam a referência,
se culpam pela falta de tempo, e disposição para colocar os limites devidos. Assim, tornam-se
cada vez mais permissivos, colocando menos limites, deixando as crianças fazer o que querem. Com os pais perdidos sem saber muitas vezes o que fazer, acaba deixando toda essa
responsabilidade para escola, que nem sempre está preparada para lidar com estes conflitos.

Palavras-chave: Educação Infantil; Limites; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo, verificar, refletir e analisar como os professores estão construindo limites com nossas crianças atualmente. Os pais com
medo de serem castradores, autoritários, repressores como antigamente, acabou indo para o lado oposto, tornando-se completamente permissivos, sem colocar os limites
necessários para o bom desenvolvimento da criança.
Com os pais perdidos sem saber muitas vezes o que fazer, acabam deixando toda essa
responsabilidade para escola, que nem sempre está preparada para lidar com tantos conflitos,
culpam a família, e assim, ninguém assume sua responsabilidade, fica um jogo de empurra,
onde quem perde sempre são nossas crianças.
Perdem por que a vida em sociedade é organizada por regras, por limites, ou seja, de
até onde podemos ir, e de até onde podemos chegar, e mais que isso de respeito ao próximo,
do bom senso de que nem sempre conseguimos o que queremos como queremos, na hora em
que queremos.
Para alcançar tais objetivos, este artigo baseou-se em pesquisa bibliográfica, seu valor
social está em melhorar as relações vivenciadas no âmbito escolar.
Com base na pesquisa bibliográfica, pretendemos refletir sobre estes questionamentos
com base nas referências bibliográficas dos estudos teóricos de Yves de La Taille e Jean Piaget
sobre a construção de limites da criança.
Consideramos este artigo relevante para nossa sociedade na medida em que possa contribuir com as relações vivenciadas dentro do ambiente escolar, na tentativa de auxiliar as práticas educacionais na construção de limites. Desde a educação infantil devemos ter a intenção de
formar cidadãos capazes de respeitar diferenças, mais que isso, sujeitos capazes de pensar de
refletir, e não somente seguir regras, de ir além.
Apresentaremos uma breve reflexão e análise sobre o que significa o termo limites, refletiremos sobre como a escola tem desempenhado o seu papel na construção de limites.
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CONCEITO DE LIMITE
Segundo La Taille (1999), antigamente
a criança, o seu mundo infantil não tinha o menor valor, bastava uma criança estar por perto
de adultos conversando para que chamasse
sua atenção, para que fossem massacradas
pelo autoritarismo.

La Taille (1999) define limites em três
dimensões complexas:
• Algo a ser transposto, para chegar
à maturidade.
• Aquilo que deve ser respeitado.
• Intimidade, controle do acesso.

No decorrer do texto enfatizamos, limites como algo a ser transposto e o limite como
algo a ser respeitado. Na educação infantil são
pertinentes estas abordagens, pois a criança
em desenvolvimento está sempre tentando
avançar, superar-se, torna-se adulta, porém
deve saber desde cedo que a vida adulta necessita de responsabilidades e não somente
de liberdade, saber que não vivemos sozinhos
Para o autor (1999), com o mundo mo- no mundo, que nossas ações sempre têm conderno e as rápidas transformações em nossa sequências positivas ou negativas, portanto os
sociedade, esta educação tem demonstrado limites devem ser respeitados.
há tempos sinais de fracasso. A criança hoje
é valorizada, e os seus desejos não são mais
Segundo La Taille (1999, p.15), nos
desprovidos de atenção. Por outro lado, os adultos devemos auxiliar nossas crianças a toradultos não sabem como agir, perderam as narem-se adultos: “educar uma criança, longe
referências, sentem-se culpados pela falta de de apenas impor-lhes limites, é, antes de tudo,
tempo, e disposição para colocar os limites de- ajudá-la cognitiva e emocionalmente a transpôvidos. Assim, torna-se cada vez mais permis-los, ir além deles, pois a criança não deseja
sivos, colocando menos limites, deixando as
nada além do que não ser mais criança” (LA
crianças fazer o que querem.
TAILLE, 1999, p.15).
Os pequenos não eram ouvidos e
nem muito menos atendiam aos seus desejos
e questionamentos, não se preocupavam em
compreendê-los. E dessa forma, durante muito
tempo foram construídas as relações com nossas crianças, por meio da obediência custe o
que custar com castigos, punições, ameaças e
chantagens (LA TAILLE, 1999).

Segundo La Taille (1999), vivemos em
Para reforçar esta dissertação com
um dilema, onde precisamos evitar os extremos: restrições demais X liberdade demais, base nos estudos de Piaget (1994), entendemos que a questão dos limites está relacionada
afirmar que:
não somente a maturação biológica, mas nas
Se for verdade que a falta de limites verifica-se em mui- interações com seu meio, ou seja, depende
tas pessoas (não apenas em jovens), é também verda- das relações sociais vivenciadas pela criança.
de que o excesso deles sufoca a maioria. ¨ Para ele,
Portanto, desde muito cedo as crianças precidevemos sempre atrelar liberdade com responsabilidade, nunca negar a liberdade , mas sim ensinar gradati- sam ser motivadas a serem bons adultos, com
bons exemplos, e ambientes propícios para a
vamente a usufruí-la (LA TAILLE. 1999, p. 11).
construção do seu desenvolvimento.
O autor (1999), nos alerta que a definição de limites está constantemente associada
Atualmente vivemos em uma sociedasomente ao aspecto negativo, ou seja, na limi- de em que nas maiorias das vezes as pessoas
tação, de até onde podemos ir e nem sempre desejam levar vantagens em tudo, sem preocuao aspecto positivo, de onde podemos chegar: par-se se estão certos ou errados. Refletir so“o problema reside em saber se o limite é um bre as questões dos limites desde a educação
convite a passar a outro lado ou, pelo contrário, infantil nos faz pensar que cidadão quer que
uma ordem para permanecer de um lado só”
tipo de comportamento queira no mundo, o
(LA TAILLE,1999, p. 12).
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vale tudo, o desrespeito? Por isso, consideramos que a construção de limites na educação
infantil deve ter a intenção de formar cidadãos
capazes de respeitar diferenças, mais que isso,
sujeitos capazes de pensar, de refletir, e não
somente seguir regras pré-estabelecidas, de ir
além.

RECOMPENSAS E CASTIGO
Concordamos com La Taille (1999, p.
31), quando diz que:
certamente não é fácil convencer boa parte dos adultos
de que devemos estimular a criança a transpor os seus
limites se, eles mesmos, os adultos, preferem permanecer do lado de cá de seus próprios limites ou são obrigados a isso em razão da pobreza material que vivem
(LA TAILLE, 1999, p. 31).

Para Kamii (1990,) ¨os adultos exercem poder sobre as crianças usando recompensas e castigos, e são precisamente essas
sanções que mantêm as crianças obedientes e
heterônomas¨. Assim, a heteronomia, regras
que vem de fora, do outro, é reforçada e mantida por meio do cumprimento das regras quando não são questionadas pela criança:

ber com agir. Assim, este tal limite é algo que
precisa ser transposto por todos, como pais
e professores se perguntar constantemente o
que podemos fazer para sermos melhor?
As professoras costumam informar a
direção sobre o fatos de falta de limites, desrespeito, convocam os pais para conversar, no
entanto, não são as conversas com os pais
e nem com a direção que trazem alguma solução. Essas atitudes ajudam sim, mas pouco observou outras posturas construtivas por
parte dos educadores. Poucas ou nenhumas
tentativas há por parte dos professores em refletirem e discutirem sobre estratégias voltadas
s compreender a criança, entender o que ela
está passando naquele momento, isto sim, faz
toda a diferença. Muita das vezes a falta de
limites pode estar associada à falta de atenção, pode ser um grito de socorro da criança
dizendo olhem para mim, eu existo, preciso da
sua atenção:
As crianças não podem contar com uma abertura para
as suas necessidades nem com uma clareza no plano
das regras e valores. Os adultos lhes concedem uma
recusa quando elas desejam ser escutadas e uma permissividade quando a firmeza seria um poderoso apoio
para eles (FAURE, 2008, p. 13).

Se queremos que as crianças desenvolvam a autonomia
moral, devemos reduzir nosso poder adulto, abstendo-nos de usar recompensas e castigos e encorajando-as
a construir por si mesmas seus próprios valores morais.
Por exemplo, a criança terá possibilidade de pensar sobre a importância da honestidade somente se, ao invés
de ser punida por contar mentiras, ela for confrontada
com o fato de que outras pessoas não podem acreditar
ou confiar nela (KAMII, 1990, p. 108).

Concordamos com o autor que traz a
tona justamente mais uma de nossas dificuldades, saber ouvir nossas crianças, olhar verdadeiramente para elas, e agir de maneira que
elas possam entender o que esperamos delas, cabe aos adultos conduzir a criança para
a educação que se deseja. Quando o assunto
é limites, nossas ideias são tão rígidas sobre o
Nessa concepção (1990), percebemos
que deve ser imposto, que o sentido é somente
que o grande desafio de hoje está em encono de obrigação e não de ajuda.
trarmos o equilíbrio entre exercer autoridade
sem sermos autoritários, sabermos impor os
Não nascemos sabendo o que é limite,
limites necessários sem que as crianças sejam
é a partir das relações sociais, primeirameninvadidas ou oprimidas.
te com a família e depois com a escola que
vamos construindo essa aprendizagem. PodeO dilema atual não está em retornar
mos confirmar ou negar um pedido. Educar
com a educação de antigamente, mas sim em
não tem receita pronta. O que pode funcionar
reinventar a de hoje, como algo que dê resultapara a formação de uma criança, pode ser que
do positivo para as famílias e para escolas, que
não funcione para outras.
por tempos encontram - se perdidas sem sa372
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Mas não seria justamente esta uma
das funções da escola, considerar a singularidade e necessidade de cada ser que esta em
formação? Partindo desse pressuposto, nos
como bons educadores, devemos planejar aulas que despertem a curiosidade, o interesse
e a participação das crianças. Aulas com temas atuais são excelentes estratégias para se
construir limites de maneira positiva. Uma proposta pedagógica que seja comprometida com
o interesse de todos também poderão trazer
ótimos resultados.

A importância do “não” e do estabelecimento das regras é fator organizador para
a criança e não um ato de desamor. Agir dentro dos limites oferece à criança uma estrutura
segura capaz de lidar com situações novas e
desconhecidas (CASTRO, 2011).

Com a agressividade, “levadezas”, e
falta de limites, a criança desafia os pais, ela
pede para ser punido, desobedecer faz parte
de chamar atenção. A criança quer dizer: “Ei,
olha eu aqui!” ela quer saber até onde pode ir,
e se não houver ninguém para impor, a crianAGRESSIVIDADE - PONTOS POSITIVOS ça cria sua própria subjetividade equivocada
(CASTRO, 2011).
Na concepção de Castro (2011), a
Segundo a autora (2011), as crianças
agressividade é uma força natural da criança
que a impulsiona a se movimentar; a empurrar não sabem o que é melhor para elas, portanto
para nascer ou sugar para mamar. Entende- se o adulto hesita em mostrar o que é melhor,
mos a agressividade como expressão espontâ- a criança vai pensar e agir de forma a dominea de movimento em busca da exploração do nar os pais. Isso vai produzir um sentimento
mundo e mais tarde, da aquisição de conheci- de angústia e desproteção; sendo um grande
mento e colocação sobre o mesmo.
alívio para a criança à colocação de limites e
regras que facilita a condução pessoal e social.
Para a autora (2011), por meio da Se não existir regras, os pequenos pedirão por
agressividade, a criança busca experiências elas. Se não for agora enquanto tem os pais,
de gratificação e prazer. A expressão agressi- que podem e devem ensinar com amor, contiva deve ser entendida como uma evidência de nuarão pedindo mais tarde para a sociedade
saúde, criatividade, autonomia e independên- agindo através de más condutas, como futuros
cia. Além de ser inata, a agressividade também delinquentes!
se constitui na relação com os pais, pois estes
estão continuamente tentando conter os impulAssim, para construir regras e limites
sos agressivos dos filhos. É pela oposição e possibilita à criança o exercício da autonomia
reação dos pais aos movimentos agressivos
para se expressar. E de sensibilidade e respeida criança, que ela vai começar a ter noção
to ao outro para acolher diferentes opiniões
de sua força, do que ela pode provocar e das
sentimentos!
consequências de seus próprios atos.
A faixa etária dos três aos cinco anos
é a fase da rebeldia, do negativismo, a criança
não obedece e tem ataques de birra, entende
o “não” vindo dos pais, mas é muito resistente quanto a obedecer, por isto não adianta os
pais falarem “não” sem que a criança entenda
o contexto. A criança está passando por um
processo de formação do ego, (EU) porque o
conceito de “não”, é inexistente para o inconsciente. Por isso a importância de se explicar
porque disse “não” (CASTRO, 2011).

Conforme Castro (2011), ao imporem
limites, os pais apontam para as crianças as
consequências da destrutividade e os danos
que podem causar. É através das palavras e
da presença dos pais em oposição à criança
durante as experiências agressivas, que os limites se estabelecem. Os pais devem reagir à
agressividade, além de palavras, com atitudes.
Assim, a presença verdadeira na educação dos
filhos impõe o limite necessário para a constituição de uma criança que respeita o outro.
373
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Os pais implicados na educação são
aqueles que exercem autoridade sobre seus filhos. A partir de suas referências pessoais e
história de vida, os pais fazem oposição aos filhos e exercitam o estabelecimento de relações
de hierarquia. Estabelecer limites e regras, antes de ser uma tarefa árdua, deve ser estimulante e capaz de propiciar uma convivência verdadeira entre pais e filhos. A criança que não
possui uma disciplina regular dentro de casa,
também terá dificuldades em seguir regras em
outros contextos. Por exemplo, a necessidade
em se manter sempre no domínio das situações pode gerar dificuldades importantes para
a criança se inserir no grupo de amigos (CASTRO, 2011).
As regras precisam ser internalizadas
e aprendidas, assim como as hierarquias. O
controle interno é construído a partir do controle externo, e este precisa ser bem claro. No
futuro, quando adulta, como poderá ser bem
sucedida, se o seu próprio controle interno não
puder ser respeitado? Qual será a qualidade
das relações afetivas de uma pessoa que não
consegue manter relacionamentos duradouros
porque não aceita as demandas do outro e do
mundo?

DESAFIOS: ESCOLA X FAMÍLIA
Os limites, as regras fazem parte da
nossa sociedade, pois sem eles não existiria
organização. A escola e a família devem iniciar
desde cedo os primeiros contatos com os limites e com as regras. Como espaços de convívio social, a família e a escola desempenham
papéis fundamentais no processo de construção de limites infantis, papéis que precisam ser
compartilhados, porém definidos:
A criança está mergulhada desde os primeiros meses
numa atmosfera de regras, e torna-se, desde então, extremamente difícil discernir o que vem dela própria, nos
rituais que respeita, e o que resulta da pressão das coisas ou da imposição do círculo social (PIAGET 1994,
p. 51).
Colhemos dos nossos filhos o que plantamos ou o que
permitimos que outras pessoas plantem, pela nossa
ausência. Muitos pais estão tão ocupados trabalhando
para seus filhos que perdem o referencial da educação
que desejam para os mesmos. (CASTRO 2011, p. 22).

Concordamos com Castro (2011, p.
38), quando diz que a criança é influenciada
durante toda sua infância, tudo o que aprendeu
caminhará com ela para o resto da vida, seja
às influências positiva ou negativa. ¨a herança
que trazemos dos nossos pais não é apenas
biológica ou financeira, mas também emocioEnfim, o papel dos limites vai mui- nal, cultural, de valores e princípios¨ (CASTRO,
to além da necessidade de controle, ele está 2011, p.38).
a serviço do desenvolvimento saudável das
Vivemos em uma sociedade que para
crianças e precisa ser exercitado diariamente!
Cabe aos pais delegar ao filho tarefas que ele se tiver limites e princípio respeitado utilizajá é capaz de cumprir. Essa é a medida certa -se constantemente câmeras, leis, e mais leis,
do seu limite. É por isso que os pais nunca criando assim pessoas cada vez mais infantis,
que só cumprem com suas responsabilidades
devem fazer tudo pelo filho, mas ajudá-lo sose estiverem sendo vigiadas ou punidas:
mente até o exato ponto em que ele precisa,
para que, depois, realize sozinhas suas tare- Como o ser humano é um ser social, a educação é confas. É assim que o filho adquire autoconfiança, dição sine qua non desse crescimento: ela deve ajudar
pois está construindo sua autoestima. O que a criança a identificar os limites, motivá-la e instrumenele aprendeu é uma conquista dele (CASTRO, talizá-la para superá-los. As renovações pedagógicas
podem ser de grande auxílio para essa empreitada
2011).
educativa. Ao procurar adequar o ensino aos interesses
dos alunos, buscam impulso motivacional que ajuda
a fazer projetos e crescer, ao procurar uma aprendizagem significativa, respeitam a inteligência da criança e
a ajudam na paulatina construção do conhecimento (LA
TAILLE, 1999, p.33).
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Para o autor, a razão de ser da escola
está em contribuir para que o ser humano se
torne um ser para si, que ele não viva somente
para obedecer e cumprir ordens. Desse modo,
a construção da cidadania só irá se efetivar na
medida em que for possível a construção de si.
Está educação que desejamos torna–
se possível se construída em parceria entre
família e escola, ambas devem procurar ter a
mesma finalidade, o desenvolvimento integral
do ser, com uma relação dialética que tenha
como objetivo a autonomia da criança (LA
TAILLE, 1999).

Sobre este aspecto Kamii (1990, p.
124) auxilia-nos a refletir:
A educação precisa hoje mais do que dinheiro, é uma
reconceituação fundamental dos objetivos. Ao enfocar
a autonomia das crianças, podemos bem animar o desenvolvimento das crianças com velhos valores, tais
como o amor pelo estudo e autodisciplina. As crianças
respeitam as regras que elas fazem para si próprias.
Elas também trabalham com mais empenho para garantir as metas que elas colocam para elas mesmas. A
autonomia como finalidade da educação é, num certo
sentido, uma nova ideia que revolucionará a educação
(KAMII, 1990, p. 124).

Portanto, a escola e a família devem
caminhar juntas, cada uma desempenhando
o seu papel. A escola deve contribuir buscando mais recursos para superar-se e auxiliar a
família diante dos desafios, ambos não deve
desistir terem consciência de seus valores (LA
TAILLE, 1999).
Nossa cultura, o que somos e o que
seremos, são passados desde nossos primeiros dias de vida por nossa família. Portanto, a
família precisa resgatar o seu papel, assumir
suas responsabilidades, tomar as decisões necessárias sem culpa, esforçando - se ao máximo para viver bem em família, preocupando
–se não somente com recursos materiais, mas
também afetivos.
Para Kamii (1990), a escola em parceria com a família não sabem a força que tem
junta, e quem tem a ganhar são as crianças,
que com o apoio de ambas, se fortalecerão
como cidadãos de direitos e deveres.
A formação dos filhos é com certeza o
maior investimento que a família pode fazer um
processo que necessita de tempo, interesse,
persistência e paciência para acontecer. Porém
a compensação vem com os frutos que os pais
colherão no decorrer da vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletimos sobre a construção de limites, sobre o seu significado de uma maneira geral.
Com base nos referenciais teóricos verificamos que o termo limite está associado a algo negativo, ligado geralmente ao desrespeito e a desobediências às regras.
Com certeza seria importante que estes conceitos fossem revistos, já que como vimos,
à construção de limites está diretamente relacionada às experiências e vivências.
Acreditamos que colocar limites seja um ato de amor. A escola e a família, como espaços de convívio social, possuem papéis fundamentais neste processo. Porém, estes papéis nem
sempre são bem desempenhados e definidos.
Com as rápidas transformações sociais às famílias possuem dificuldades em colocar
limites em seus filhos, pois, já não possuem mais tanto tempo e muitas vezes nem interesse. Assim, passam a responsabilidade toda para escola, que na maioria dos casos não está preparada
para lidar com todos estes conflitos.
Assim, pais e professores demonstram dificuldades em definir seu papel, com estratégias e uma educação que além de não funcionar, não preparar nossas crianças para a autonomia. Observamos que a tarefa educativa passa por um momento de perda de referências. Com
a falta de responsabilidades de ambos as partes na educação de nossas crianças, é necessário
que se entre em um consenso e cada um assuma seus papéis.
Com as pesquisas bibliográficas entendemos quais as representações e desafios que os
professores enfrentam em relação à construção de limites na educação infantil. Faz-se necessário continuarmos abordando a temática em questão, pois, quanto mais nos aprofundarmos sobre
assunto, mais teremos condições de realizar um trabalho de qualidade.
O respeito e a valorização devem permear as relações dentro e fora da escola. As famílias precisam participar e valorizar mais o trabalho da escola. Assim como, a escola deve respeitar e valorizar as diferenças culturais, de cada criança e de cada família.
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O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA
MUSICAL NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

RESUMO: A música é fundamental na vida e formação humana, principalmente quando trabalhada desde cedo nos ambientes escolares, porém existem muitas dificuldades para o desenvolvimento com o trabalho da linguagem musical nas escolas que atendem os anos iniciais do
Ensino Fundamental. Apesar de garantido nos documentos que embasam a grade curricular
na Educação Básica, o ensino musical não encontra espaços na rotina diária das salas de aula.
Deste modo, o objetivo geral desse estudo é relacionar o ensino de música à aprendizagem
nos anos iniciais da Educação Básica. A importância do trabalho justifica-se pela necessidade de compreensão das contribuições que a aprendizagem musical proporciona à formação
humana, especialmente nos anos iniciais da educação. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que direcionou à percepção de que nos anos iniciais ainda há um contato maior com a música, devido aos estímulos para que as capacidades
infantis sejam aperfeiçoadas, mas ainda se trata de um processo distante da caracterização de
uma aprendizagem musical.

Palavras-chave: Inteligência Musical; Anos Iniciais; Instrumentos; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

escolha pela temática deste trabalho ocorreu devido à importância do desenvolvimento da inteligência musical desde os primeiros momentos da escolarização,
sendo mais relevante nos anos iniciais da Educação Básica, quando a criança
consegue compreender, interpretar e relacionar os significados da música à sua formação pessoal, contribuindo com a formação da identidade e personalidade infantil.
A música representa um valor fundamental à formação dos homens, permitindo que
ocorra uma integração entre as capacidades físicas, mentais e psicológicas dos sujeitos. Portanto, devido à influência na vida humana, a música deveria ser incluída nos currículos escolares de
maneira efetiva, encarada como uma disciplina específica e não apenas uma linguagem essencial ao desenvolvimento (ARAÚJO, 2011).
O trabalho com a música nos anos iniciais da Educação Básica permite o desenvolvimento de diferentes habilidades, como linguística e racional, diante da possibilidade atribuída à
organização musical, a partir de atividades pedagógicas que envolvam a construção de instrumentos em brincadeiras, favorecendo a experimentação, espontaneidade, imaginação, participação e interação das crianças, pois a música pode ser associada à realidade infantil, transformando-se em aprendizagem significativa (SCHAFER, 2013).
O objetivo geral deste estudo é relacionar o ensino de música à aprendizagem nos
anos iniciais da Educação Básica. Como objetivos específicos, destacam-se: evidenciar o valor
da música na educação e sua influência no desenvolvimento das crianças; identificar a música
como possibilidade de expressividade infantil; relacionar as contribuições da construção de instrumentos ao desenvolvimento infantil.
Diante dessa realidade, a relevância do tema apresenta-se ao evidenciar as contribuições que a aprendizagem musical proporciona à formação humana, justificando a importância
da pesquisa pela necessidade da inclusão da música como um processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula, pois embora garantida nos documentos oficiais da educação, ainda há
resistência com o trabalho na Educação Básica, sendo mais comum apenas na fase da infância
dos sujeitos. 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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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A
VIDA
A música está presente na vida humana desde a época dos egípcios que viviam antes de Cristo. Os romanos, na época do Império, preocupavam-se com a Educação Musical
para garantir a formação integral dos alunos,
valorizando a música como uma ciência pertencente às artes. Os pitagóricos do século VI
a.C. encontravam na música as soluções para
manter o desenvolvimento biológico do corpo
em harmonia com a capacidade intelectual
(BEYER, 2009).

a razão humana e o bem estar. A música era
caracterizava como uma ferramenta de recuperação, por ser considerada com poder de curar
e prevenir doenças diversas, auxiliando nos trabalhos educacionais e reduzindo as emoções
mais descontroladas, como a raiva e a ansiedade.

No período do Renascimento, a música
representava um elemento fundamental para a
comunicação, pois os filósofos, médicos e teóricos conseguiam encontrar respostas a diferentes questionamentos, tratando os aspectos
fisiológicos e psicológicos dos sujeitos, além
de evidenciar as emoções, propondo uma liA história apresenta fortes ligações gação entre as capacidades humanas, o que
com as manifestações musicais, tratando-se facilita o encontro de soluções para doenças e
de uma linguagem presente na vida dos su- distúrbios, por exemplo (DONDIS, 2012).
jeitos, com a intenção, em muitos casos, de
Para a elaboração deste trabalho, as ininfluenciar o desenvolvimento físico e psicológico das pessoas ao longo dos tempos (DON- fluências fisiológicas e emocionais foram consideradas, acima das questões relacionadas à
DIS, 2012).
cura para enfermidades. Os fatores que mais
Atualmente, alguns estudiosos defen- chamam atenção neste contexto são as formas
dem a música como um elemento fisiopsicoló- como o som e o ritmo atuam nas funções orgico , fundamental para o processo de ensino- gânicas das pessoas, provocando alterações,
-aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento inclusive, no metabolismo, interferindo na respidas capacidades infantis, em tratamentos para ração, circulação sanguínea, capacidades neuas necessidades educacionais especiais, além ronais e estímulos aos movimentos (ANTUNES,
da integração entre as funções corporais e psi- 2008).
cológicas dos sujeitos (SEKEFF, 2012).
Segundo Beyer (2009), desde a época de 1500 a.C., os papiros médicos do Egito
referiam-se à música como uma ação influente
às pessoas de acordo com os relatos de que
o poder da melodia em encantar as mulheres
estimula a fertilidade. O autor ainda afirma que
mesmo na Bíblia existem fatos que denominam
a aplicação terapêutica da música, utilizando
a harpa para afastar espíritos malignos e acalmar as pessoas.
Para Howard (2009), a arte musical
sempre conquistou a valorização na cultura
grega, que tratava a música como uma simbologia à ordem e equilíbrio, propiciando ao
desenvolvimento intelectual, além de garantir

Para Araújo (2011), outro fator importante é que a música pode controlar os medos
do sujeito quando reduz a tensão local, levando
à minimização de angústias, podendo ser utilizada em salas cirúrgicas como um importante
instrumento para tranquilizar os pacientes, pois
consegue penetrar nas funções cerebrais, fazendo com que o sujeito esqueça de sua preocupação momentânea, facilitando o equilíbrio
dos batimentos cardíacos, por exemplo.
Deste modo, a música auxilia no controle das emoções, incentiva a expressividade,
estimula a comunicação e potencializa a capacidade de memorização. Diante desta realidade, a música pode ser caracterizada como um
alimento para o cérebro em aspectos sentimen381
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tais e racionais, além de equilibrar as necesAtualmente, as descobertas acerca da
estrutura
e funcionamento das capacidades
sidades afetivas, levando o sujeito a sentir-se
calmo e relaxado diante de situações intensas neurológicas do homem, referentes à mente
de estresse, raiva ou medo (ANTUNES, 2008). humana, promoveram discussões relacionadas aos processos que descrevem os sisteA maior parte das crianças conhece e mas neuronais responsáveis pela construção
gosta da música, manifestando preferências da memória, da aprendizagem, das emoções
e das múltiplas inteligências (HOWARD, 2009).
musicais desde bem cedo. A receptividade musical trata-se de um fenômeno corporal, pois
Para Travassos (2011), a inteligência
desde o início de sua vida o sujeito consegue musical representa a possibilidade de interaperceber os diferentes sons que caracterizam ção do indivíduo com a música, proporcionanas funções humanas, como as batidas cardía- do o desenvolvimento da fruição e execução
cas e a respiração, estendendo aos sons do musical. Além disso, representa a habilidade
ambiente ao lidar com palavras, melodias, ru- de produção de ritmos, favorecendo o estímuídos, entre outros elementos sonoros (JEAN- lo à sensibilidade para tons e timbres. Deste
DOT, 2010).
modo, caracteriza-se como inteligência musical
a percepção sonora, considerando sua unidaOs estímulos musicais estão presentes de e linguagem, não apenas elemento pertenjá no útero materno, quando o feto capta a in- cente ao ambiente. Qualquer pessoa percebe
tensidade dos sons que chegam até ele. Na as diferenças entre os sons, devido à singufase recém-nascida, a criança interessa-se pelo laridade específica das linguagens utilizadas
balbuciar de palavras e, logo aos quatro meses em melodias e contextos variados. Além disso,
é possível identificar as relações entre ritmos,
de existência, os estímulos levam à emissão
tons, timbres, além identificar a expressividade
de sons referentes às melodias musicais, camusical dos sons (ANTUNES, 2008).
racterizando o início da estruturação do ouvido
para as canções, o que facilita a ação de canAs pessoas com inteligência musical
tar, mesmo que assimilando poucas palavras apresentam gosto pela música desde cedo,
(SEKEFF, 2012).
demonstrando vontade de estudar as variações musicais, além de conseguirem aprender
As pessoas de culturas e civilizações facilmente canções e ritmos variados. Estes
diferentes costumam acalmar os bebês com sujeitos tendem a cantar com frequência e a
cantos e movimentos rítmicos direcionados, capacidade cerebral está ativada para a mucomo o balançar, acompanhados de melodias dança de melodias com rapidez, promovendo
que tranquilizam as crianças, mesmo bem pe- situações de marcação de ritmos com objetos
quenas. Quando estão maiores, as crianças do cotidiano, como copo, assim como exprestendem a cantarolar em situações diversas, en- sões corporais ao bater palmas e batidas de
quanto alimentam-se, tomam banho, brincam, pé (TRAVASSOS, 2011).
além de movimentarem o corpo em vários moSendo assim, a inteligência musical é a
mentos do seu dia (JEANDOT, 2010).
capacidade humana desenvolvida de maneira
mais precoce, constituindo os estímulos cereA música, portanto, possibilita o de- brais em relação à capacidade perceptiva e de
senvolvimento da capacidade expressiva das concentração, que deveria ser trabalhada em
crianças, afetando a sensibilidades afetiva e sala de aula, a fim de ampliar as capacidades
sensorial dos sujeitos, potencialização a forma- humanas em relação a todas as disciplinas do
ção da personalidade e externando estímulos currículo, quando associadas aos diferentes
emocionais e afetivos (SEKEFF, 2012).
conceitos estudados ao longo da vida acadêmica (HOWARD, 2009).
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Segundo Travassos (2011), qualquer
pessoa pode nascer com a inteligência musical, cabendo a necessidade de desenvolvê-la,
admitindo as diferentes situações cotidianas
como uma intenção musical, ou seja, independente do momento da situação, o sujeito pode
relacionar a uma música ou ritmo, facilitando a
introdução intelectual. Na educação ocorre da
mesma maneira, pois à medida que as pessoas associam conceitos e habilidades com músicas, a aprendizagem torna-se significativa e
concretizada na mente humana.

pliar as capacidades linguísticas, lógicas, sinestésicas, entre outras, por meio do estudo
musical, considerando uma formação integral
dos sujeitos logo no início da Educação Básica
(JEANDOT, 2010).

Travassos (2011) afirma que a intenção
do desenvolvimento das inteligências musicais
não se limita a descobrir talentos musicais nas
escolas, mas facilitar a aprendizagem, utilizando a música como uma ferramenta auxiliadora
nas escolas para desenvolvimento da sensibilidade ao ritmo, timbre, entonação, emoções,
De acordo com Antunes (2008), os organização, além das percepções que discrisujeitos nascem com diferentes inteligências, minam as diferenças musicais.
mas a escola tende a valorizar apenas algumas, intensificando o desenvolvimento das
A EDUCAÇÃO MUSICAL E A VIVÊNCIA
percepções linguísticas e lógicas, reduzindo a
EM SALA DE AULA
inteligência musical a um componente de distração, sem a devida ênfase como um imporA educação musical como disciplina
tante elemento à formação das capacidades específica, não representa mais uma obrigatohumanas.
riedade aos currículos das escolas brasileiras.
A ausência desta disciplina determinou-se deAs múltiplas inteligências estão teoriza- vido à incorporação da música como linguadas em linhas de procedimentos educacionais gem musical à disciplina de arte, na década
a fim de que escolas convencionais introduzem de 1970. Esta mudança trouxe consequências
as funções musicais na educação com referên- à educação no país, caracterizando a formacias à relevância instrucional, mercadológicas, ção de pessoas com pouca oportunidade de
ou seja, capacitando os alunos para atuação conhecer a música como parte do processo de
profissional na música, além de auxiliar no de- ensino-aprendizagem, restringindo este estudo
senvolvimento da socialização entre os sujeitos aos conservatórios e escolas direcionadas es(BEYER, 2009).
pecialmente à música como formação (SCHAFER, 2013).
Antunes (2008) afirma que aos poucos
as escolas podem alcançar uma educação
A educação musical enfrenta muitos
musical, considerando a capacidade intelec- problemas, como a ausência de sistematizatual dos alunos para a música, permitindo a ção entre o ensino educacional da música na
compreensão da aprendizagem musical, rela- Educação Básica e a desvalorização entre a
cionando os estímulos de inteligências às ca- integração da música como uma disciplina curpacidades mais evidentes de talento para ope- ricular específica, limitando os conceitos murações com os sons.
sicais a uma linguagem da área de arte (LOUREIRO, 2009).
O desenvolvimento da inteligência musical acentua a capacidade de atenção, criatiA arte caracteriza-se como um elemenvidade e memorização dos sujeitos. Sendo as- to fundamental para a inserção do homem na
sim, as escolas precisam redirecionar as ações sociedade, pois determina o desenvolvimento
pedagógicas ao estudo musical nas salas de das múltiplas capacidades humanas, como
aula, pois desde cedo, as crianças podem am- a sensibilidade, a percepção, a criticidade, a
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imaginação e a formação da personalidade.
Portanto, a música implica no desenvolvimento
estético, psicológico, histórico, cultural e social
dos sujeitos, estando presente na aprendizagem das diferentes disciplinas escolares (MOREIRA, 2012).
Para Schafer (2013) é possível identificar na música uma relevância social, pois
a educação musical permite aos sujeitos sintetizar os conceitos curriculares às capacidades de criação, além de possibilitar vivências
imaginativas que influenciam na formação da
personalidade das crianças. Sendo assim, a
escola precisa assegurar oportunidades igualitárias nas diferentes disciplinas e conteúdos,
proporcionando acesso cultural às diferentes
linguagens que aprimoram as capacidades humanas.

Para Moreira (2012), a educação musical precisa apontar as características multiculturais existentes no país, intencionando a integração das pessoas, sem isolá-las devido às
preferências musicais, desenvolvendo a imposição cultural dominante. Assim, a música deve
intencionar a interdisciplinaridade, auxiliando
as demais disciplinas curriculares à qualidade,
concretização e sistematização do processo de
ensino-aprendizagem, além de desenvolver a
maturação intelectual e linguística dos sujeitos.

Quando a criança chega à escola, suas
potencialidades e defeitos tornam-se mais evidentes, influenciando os estímulos humanos a
alcançarem a aquisição do conhecimento. Sendo assim, a escola precisa auxiliar a criança
no crescimento, facilitando a evolução de suas
habilidades, cabendo ao professor completar
o processo ao observar as necessidades do
sujeito, aproveitando suas capacidades de maneira prazerosa, de modo que a aprendizagem
seja um processo concretizado e significativo
(LOUREIRO, 2009).

O ensino da música precisa ser algo
prazeroso para despertar interesse nas crianças, a fim de incentivar a exposição das expressões emocionais, sentimentais e racionais
dos sujeitos. Deste modo, ao professor cabe o
papel de mediador entre o presente educacional do estudante e as aprendizagens relacionaNo contexto da educação musical, a
das à música (SNYDERS, 2012).
coordenação entre o prazer e a aprendizagem
precisa ser evidenciada, além disso, a música
A escola representa um importan- deve ser vivenciada na sala de aula, conforme
te papel no estudo musical ao intencionar a aponta Murray Schafer, em sua obra “Ouvido
exploração das diversidades culturais, as tro- Pensante”. Este livro propõe a alfabetização
cas de experiências entre as pessoas e as dife- sonora dos sujeitos desde a fase infantil, estenrenciações artísticas que a linguagem musical dendo a educação musical por todas as fases
pode proporcionar (LOUREIRO, 2009).
da Educação Básica. Portanto, as aulas precisam estimular o desenvolvimento das capaciAs práticas pedagógicas utilizadas para dades humanas e o professor deve auxiliar a
o trabalho musical em sala de aula precisam criança a repensar os sons inseridos em sua
ser planejadas previamente, com objetivos es- realidade cotidiana.
tabelecidos e resultados intencionados, mesmo
que o estudo ainda esteja limitado à disciplina
Para Schafer (2013), o ouvido reprede arte, pois estudar a música permite que a senta um órgão fundamental para que a criancriança reflita sobre os movimentos sociais e ça aprenda a entender o mundo ao redor,
culturais, possibilitando a aprendizagem além construindo e valorizando a sonorização no
dos ambientes escolares (SNYDERS, 2012).
contexto estético, cultural, social e histórico. A
educação musical caracteriza uma experiência
de beleza, proporcionando prazeres.
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Brito (2009, p.43) afirma que: ”A vivência musical em sala de aula deve ser prazerosa, lembrando sempre que ela não visa formar
futuros músicos, mas desenvolver as habilidades das crianças”.

“Os gestos e movimentos corporais
traduzem as percepções da criança quanto à
música e as formas diferentes como interpreta
e relaciona o que houve com o que conhece
do mudo” (MOREIRA, 2012, p.22).

O papel do professor ao ensinar a música é proporcionar ao aluno possibilidades de
conhecimento dos gêneros e estilos musicais,
expandindo o universo da criança, fortalecendo
as realidades culturais e respeitando as diversidades de gosto e culturas dos colegas. Durante a aula, a criança é levada a identificar suas
capacidades estéticas e artísticas, criando situações de aprendizagem, além de desenvolver a comunicação não verbal, a capacidade
motora e o significado da linguagem musical
Schafer (2013) ainda sugere, em sua (SCHAFER, 2013).
obra, algumas situações de aprendizagem para
A CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS E
a educação musical, desde que o desenvolvimento respeite as fases do desenvolvimento
A APRENDIZAGEM
infantil, ressaltando a importância do trabalho
Uma das atividades que podem ser recom a ludicidade ao utilizar canções tradicioalizadas
com as crianças, nos anos iniciais da
nais, populares da cultura brasileira, regionais,
Educação Básica, intencionando o desenvolvialém de inserir músicas atuais.
mento da inteligência musical, além de proporcioSnyders (2012) afirma a necessida- nar a socialização e interação entre a turma é a
de de explorar a construção de instrumentos construção de instrumentos musicais, buscando
musicais, levando as crianças a inventarem e a participação das crianças nas atividades propostas, diante da necessidade de não limitação
confeccionaram objetos sonoros com materiais
à adoção de instrumentos comerciais apenas
diversos, possibilitando ainda o incentivo à re(BUENO, 2012).
ciclagem, o conhecimento de novos materiais,
texturas, cores, entre outros aspectos.
A divisão de instrumentos musicais pode
Quando o professor demonstra interesse pela educação musical das crianças desde
a fase da infância, a experiência musical é assegurada para que as percepções e habilidades sejam aperfeiçoadas. Além disso, a música assemelha-se ao ato de brincar, situação
que permite uma aprendizagem significativa,
quando direciona as brincadeiras aos princípios pedagógicos (MOREIRA, 2012).

Nos anos iniciais da Educação Básica,
a música está inserida em todos os momentos do dia da criança, auxiliando no desenvolvimento motor e auditivo, acompanhando por
gestos corporais e instrumentos confeccionados pelas próprias crianças. O corpo acaba
sendo um aliado para o processo de aprendizagem por proporcionar diferentes oportunidades de atividades, como trabalhar as formas
musicais e expressões das crianças ou ainda a
escuta e a relação de um movimento corporal
(BRITO, 2009).

seguir a classificação em três grupos específicos:
os instrumentos de corda ou tecla, como violão,
guitarra e piano, mais acessíveis às crianças devido à popularidade social e cultural; os instrumentos de sopro, como a flauta e de percussão,
como a bateria (HENTSCHKE, 2012).
De acordo com Beyer (2009), os instrumentos são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência musical nas crianças, cabendo ao professor dos anos iniciais a inserção de
propostas lúdicas e dinâmicas, além de inserir a
valorização cultural nas abordagens conceituais,
trabalhando instrumentos específicos das diferentes regiões nacionais, permitindo a construção
das crianças a partir da assimilação e representação social.
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As crianças inseridas nos anos iniciais
da educação tendem à imitação, considerando
o desenvolvimento das habilidades infantis. Durante a fase escolar, os professores representam uma referência, sendo fundamental a entonação da voz para interesse das crianças, bem
como a necessidade de atribuir significados ao
cuidado com a fala, respeitando a fonte musical primordial do indivíduo (JEANDOT, 2010).

Para Travassos (2011), as atividades
que envolvem a construção de instrumentos
musicais nos anos iniciais oportunizam as interações, ampliando a imaginação e socialização
entre os grupos, além de favorecer o aprendizado acerca da produção de sons, construção
dos saberes e potencialização da inteligência
musical.

Ao professor que atua nos anos iniciais da Educação Básica, cabe a mediação
e direcionamento das atividades, permitindo a
espontaneidade das crianças, a fim de que a
construção dos instrumentos represente uma
experimentação significativa. Quando o grupo
encontrar dificuldades, o professor precisa realizar as devidas intervenções, especialmente
nas construções mais elaboradas, que requer
A abordagem musical nos anos iniciais cuidados na manipulação de objetos (SCHAfavorece a descoberta das crianças e permite FER, 2013).
vivências fundamentais à aprendizagem, sendo a experimentação um fator relevante, que
Bueno (2012) destaca a necessidade
transforma conceitos em realidade, atribuindo
do planejamento docente para que a conssignificados aos trabalhos pedagógicos ao astrução de instrumentos com as crianças seja
similar o que se estuda na escola aos grupos
sociais em que a criança está inserida (HENTS- previamente analisada, com previsões, apesar da possibilidade de imprevistos, diante da
CHKE, 2012).
imaginação da turma. Além disso, estabelecer
Segundo Antunes (2008), as ativida- objetos, faixa etária, tipos de abordagens, endes que direcionam a participação da criança, tre outros aspectos, representa um importante
com propostas de exploração e conhecimento trabalho para que as atividades sejam seguras,
de instrumentos, produção do som, incitação significativas e funcionais às crianças.
à fala, entre outras situações, contribuem para
a promoção dos avanços no desenvolvimento
O professor pode escolher materiais de
das habilidades infantis. Quando a criança des- baixo custo, sem atribuir preferências aos procobre o som e os ritmos, as preferências come- dutos comerciais, mas realizando ações com
çam a formar entre os grupos, considerando a reciclagens, trabalhando diferentes habilidades
cultura e bagagem da criança, auxiliando na em uma aula, enriquecendo os conceitos pedainiciativa de participação e escolha por instrugógicos, proporcionando acesso, participação
mentos, danças, entre outros.
e inclusão de todos, considerando as diversiQuando a criança inicia o contato com dades encontradas na sala de aula (HENTSos instrumentos musicais, a curiosidade repre- CHKE, 2012).
Bueno (2012) afirma que o professor
também pode apresentar às crianças a relevância do cantar, permitindo a descoberta pelas
possibilidades da voz, enfatizando as diferenças entre grave e agudo, situação que favorece a fala, o canto e demais expressões encontradas nas atividades realizadas com música,
sem ênfase à formação de músicos.

senta a primeira manifestação dos sujeitos,
seguida pelo interesse e desenvolvimento dos
saberes. Além da voz, a criança percebe sons
a partir dos instrumentos, proporcionando a
criação de melodias, bem como a vontade de
manipulação para atender a efetivação da experimentação (HENTSCHKE, 2012).

“A reutilização de materiais pode representar uma atividade significativa com as crianças, na construção de instrumentos musicais,
a partir das opções de objetos que despertam
a curiosidade às crianças” (BUENO, 2012,
p.117).
386

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Para Beyer (2009), o professor consegue trabalhar a inteligência musical nos anos
iniciais, a reutilização de materiais e a diversidade cultural, especialmente quando aborda
as regiões do país e as especificidades musicais de cada localidade, bem como os objetos e instrumentos específicos de cada região.
Além disso, relacionar o desperdício de materiais que podem ser transformados em sucatas
entre as classes, conscientizando as crianças
desde cedo. Conforme as Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –
RCNEI, a inteligência musical pode ser trabalhada com a diversidade cultural, pois:

comum à turma, além de estar relacionada à
ludicidade, permitindo que a criança brinque e
aprenda (BUENO, 2012).

Outra maneira de identificar a música
na rotina escolar das crianças é por meio das
rodas de cantigas, a partir das brincadeiras de
movimentação, coreografias, entre outras brincadeiras que tendem a aumentar a dificuldade
de forma progressiva, conforme a faixa etária
do grupo, representando significados pedagógicos às crianças. A diversidade de atividades
e ações é enriquecedora para a prática docente no trabalho com a música, inteligência musical e produção de instrumentos (HENTSCHKE,
[...] acima de tudo é preciso que em cada região do 2012).
país este trabalho aproveite os recursos naturais, os
materiais encontrados com mais facilidade e a experiência dos artesãos locais, que poderão colaborar positivamente para o desenvolvimento do trabalho com as
crianças (BRASIL,1998, p.69).

As brincadeiras infantis que remetem à
música como facilitador das atividades representam uma cultura tradicional dessa fase e,
mesmo sofrendo alterações relacionadas ao
tempo, história e realidades sociais, determina-se como uma possibilidade de interesse às
crianças, que tendem a participar de situações
amparadas na música (SNYDERS, 2012).

Portanto, o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, que promova a discussão de acerca de diferentes conteúdos, como
música e reciclagem, permite o enriquecimento
cultural e desenvolvimento da inteligência musical de maneira integrada, representando sigBueno (2012) define como cultura tranificados às crianças.
dicional infantil as ações relacionadas ao brincar, permitindo a interação entre crianças e
A produção de instrumento também adultos de diferentes culturas. Apesar de ser
proporciona ao professor uma iniciação de considerada tradicional, apresenta aspectos
novas estratégias pedagógicas, permitindo a modernos, a partir das mudanças nas prefeextensão das atividades ao conhecimento dos rências e opções pelas atividades, atendendo
artesãos que desenvolvem instrumentos em diferentes grupos. Em um mesmo momento
cada uma das regiões brasileiras, bem como histórico, crianças de grupos e comunidades
explorando a experiência dos profissionais, co- diversas podem optar pela mesma brincadeira
laborando com a efetivação da vivência infantil ou não, cabendo à influência cultural represena partir da aprendizagem significativa (DON- tação significativa nas escolhas.
DIS, 2012).
Araújo (2011) afirma que, mesmo conEspecialmente durante a Educação In- siderando as diferentes escolhas, as crianças
fantil e anos iniciais da Educação Básica, as acabam escolhendo brincadeiras que envolcrianças estão mais familiarizadas com ativi- vam histórias, rodas, jogos, canto e diversas
dades musicais, devido às contribuições do possibilidades que permitem a inserção da
trabalho com a música no desenvolvimento música. Apesar das variações rítmicas em cande diferentes habilidades infantis, portanto, a tigas infantis, a essência das atividades das
inserção de atividades, ampliadas à produção crianças remete-se ao cantarolar expressões
de instrumentos, representa um exercício mais culturais.
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O interesse por brincadeiras musicais
influência no desenvolvimento das habilidades
infantis, contribuindo com a formação da identidade e personalidade, a partir da assimilação
entre imaginação e realidade, favorecendo a
experimentação, exploração e descobertas,
direcionando ao improviso e oportunizando as
criações, produções e tentativas (HENTSCHKE,
2012).

A movimentação corporal também
representa uma possibilidade de avaliação,
quando a criança expressa sentimentos e emoções em manifestações do corpo, de maneira
espontânea, caracterizando a maneira como a
interpretação dos significados da música acontece para o sujeito (DONDIS, 2012).

Para Brito (2009, p.98): “A avaliação
das atividades musicais deve considerar a quaA produção de instrumentos pode di- lidade do envolvimento da criança com a prorecionar à criação de melodias e letras, dire- posta, como o fazer, o improvisar, o escutar, o
cionando à potencialização das habilidades construir, entre outros aspectos”.
linguísticas, além de trabalhar a memória, organização, raciocínio, entre outros aspectos funPortanto, avaliar a evolução das habilidamentais e relevantes na formação do sujeito dades infantis, relacionando o desenvolvimento
(BUENO, 2012).
da inteligência musical requer uma observação
docente a fim de identificar a maneira como a
A construção de objetos sonoros tam- criança relaciona-se com a música e as caracbém permite um conhecimento acerca da di- terísticas atribuídas ao contexto musical, bem
ferença entre som e barulho, bem como per- como a espontaneidade e reações promovidas
mite a percepção do silêncio. O incômodo em em atividades pedagógicas em que a centralisituações de barulhos, representado por sons zação esteja na música (BUENO, 2012).
desorganizados, pode ser explorado entre as
crianças, valorizando a produção de sons com
Hentschke (2012) afirma a importância
qualidade, que representem os interesses da da atenção do professor na observação que
turma (HOWARD, 2009).
objetiva a avaliação, de modo que a criança
não seja forçada à participação, mas desenvolConforme a faixa etária das crianças é va o interesse pelas relações entre sons, ritmos
possível registrar os sons em atividades que e barulhos, bem como mediando e auxiliando
trabalhem as habilidades leitoras e escritoras, em dúvidas, produções de instrumentos, fazeprovocando na turma a interpretação sonora res musicais e demais situações de aprendizapara reflexão de registros significativos, pro- gem mediadas pelo desenvolvimento da inteliporcionando inclusive, a elaboração de músi- gência musical infantil.
cas, sem explorar a escrita musical de maneira
pontual, mas considerando a espontaneidade
e imaginação infantil (ARAÚJO, 2011).
As atividades envolvendo música podem ser avaliadas pelo professor a partir da
observação, direcionando as crianças a troca
daquilo que escutaram em rodas de conversa,
bem como a representação por meio de desenhos que identifiquem o que a criança compreendeu das atividades. Os significados da música serão registrados ou comentados conforme
os significados atribuídos à realidade infantil
(HENTSCHKE, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

pós os estudos realizados para construção das hipóteses deste trabalho, identificou-se que a música exerce um papel fundamental na sociedade, mesmo que
inconscientemente. Ao ouvir uma música, o sujeito é levado ao movimento do
corpo ou ao cantarolar, buscando uma familiarização com a melodia.
A linguagem musical torna-se fator importante na vida da criança, possibilitando sua
evolução artística, capacitando para a compreensão dos sons de sua cultura, desenvolvendo e
sustentando a imaginação e criatividade, participando da composição da música e percebendo
o sentido de uma situação. O ensino musical desperta na criança um equilíbrio e autoconhecimento que facilitam a integração social, desde que os alunos participem da composição e
interpretação das melodias e letras. As crianças precisam ser levadas ao desenvolvimento de habilidades de percepção e audição, considerando todos os eventos sonoros, sabendo separá-los.
Portanto, a educação musical caracteriza um importante instrumento de aprendizagem
no ambiente escolar, proporcionando o desenvolvimento das capacidades humanas, desde que
ocorra um comprometimento coletivo entre escola, currículo, corpo docente e práticas pedagógicas. A criança precisa ter acesso à cultura musical a fim de construir um amplo conhecimento
sobre as habilidades humanas, adquirindo o conhecimento estético, criativo, emocional e intelectual, favorecendo a formação social e cultural.
Ao professor cabe à observação das evoluções individuais da turma, potencializando e
incentivando criações, motivando a participação em todas as manifestações musicais de modo
que a criança desenvolva as habilidades necessárias em determinadas situações. O professor
precisa criar espaços e situações que a criança seja levada a espontaneidade, de maneira que
sua sensibilidade seja aperfeiçoada, sem limites à criação.
O objetivo da escola não deve ser formar músicos profissionais, mas desenvolver a
capacidade de percepção da criança ao ensiná-la a observar uma situação e comentar. Além
disso, quando a criança é instigada a aprender com música, sua relação com os colegas e socialização é aperfeiçoada, permitindo a interação e o trabalho em grupos, a partir da proposta
de atividades, tomada de decisões, comunicação e imaginação, sabendo resolver problemas
nas mais variadas situações encontradas em seu cotidiano.
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GÊNEROS E EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA:
DESAFIOS PARA O ENSINO MÉDIO

RESUMO: Este artigo busca analisar a problematização acerca de como inserir a Educação Sexual nos currículos escolares, respeitando as questões relacionadas à identidade de gênero e
orientação sexual, especialmente durante a fase do Ensino Médio, destacando a relevância da
discussão da temática, a fim de que os alunos entendam a importância do respeito às diversidades. Diante desta realidade, objetivou-se analisar os desafios encontrados pelos docentes
no trabalho com a educação sexual em sala de aula, considerando as diferenças humanas.
Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de identificar como as instituições de
ensino podem trabalhar a educação sexual, respeitando a identidade e diversidade de gêneros. Após as observações, entendeu-se que a proposta das escolas, espaço de principal socialização dos sujeitos, deve enfatizar a valorização de expressões, proporcionando a discussão
de conteúdos que não discriminam ou estereotipam, favorecendo a permanência de conteúdos para o desenvolvimento cultural para a consolidação do enfrentamento do preconceito
coletivamente, permitindo o fim da prática de exclusão dentro das escolas.

Palavras-chave: Educação Sexual; Identidade; Gênero; Desafios.
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INTRODUÇÃO

O

conceito utilizado para definição de gênero surgiu devido à necessidade de desconstrução da caracterização binária entre os sexos, definidos como homem e
mulher. A intenção envolve a ampliação das possibilidades de compreensão e
inclusão das diversidades, considerando as diferenças existentes entre masculino e feminino,
uma vez que a sociedade humana preconiza como uma padronização estabelecida previamente,
de que masculino representa os homens, enquanto feminino está reduzido às mulheres (SCOTT,
2005).
Para Louro (2014), a princípio os estudos relacionados à classificação dos gêneros
priorizavam análises referentes às mulheres. Após a década de 1970, o Brasil passou a discutir
com mais frequência as possibilidades e discriminações de gêneros por meio do movimento feminista, que articulou outros movimentos sociais, como a luta contra o racismo e homossexuais.
Apenas na década de 1980 os primeiros trabalhos que tratavam a temática sobre diversidade de gêneros foram registrados, com publicações que enfatizavam a importância do trabalho com o respeito às diversidades desde a fase da escolarização, momento em que o sujeito
está mais próximo das relações sociais com pessoas de culturas, crenças, preferências, entre
outros aspectos que diferenciam os indivíduos (LOURO, 2014).
Diante desta realidade, este trabalho objetivou os desafios encontrados pelos docentes
no trabalho com a educação sexual em sala de aula, considerando as diferenças humanas. Dentre os objetivos específico, destacam-se: buscar referências bibliográficas que tratam o respeito
às diversidades; entender como os currículos escolares abordam a educação sexual, respeitando a identidade de gênero; analisar os desafios encontrados pelos professores no trabalho com
a temática no ensino médio.
Sendo assim, a relevância deste trabalho justifica-se pela necessidade das discussões
acerca do gênero, descontextualizando a ideia que se limita à diferenciação entre os sexos, mas
intencionando o conhecimento para respeito às diversidades e escolhas, adotando práticas que
não estimulem a exclusão das pessoas que optam pela mudança dos gêneros, bem como respeitando as orientações sexuais, preferências, culturas, entre demais aspectos humanos.
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, os
estudos realizados que contemplassem os objetivos acerca da temática escolhida, utilizando-se
como descritores: gênero, sexualidade, educação sexual, Ensino Médio, currículo, respeito, diversidades.

393

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

DIFERENÇAS ENTRE IDENTIDADE DE
GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL
A sexualidade pode ser caracterizada
como uma situação de vida que varia de maneira qualitativa ao vincular-se às relações sociais,
pois a sexualidade trata-se de uma condição
humana que pode ser construída socialmente
e historicamente. Sendo assim, após o nascimento, o sujeito enfrenta processos culturais
que transformam seu comportamento, de acordo com a realidade de cada época (BEARZOTI, 2004).
A civilização alterou-se e evolui conforme as mudanças nos papéis sociais que caracterizam as comunidades e grupos, buscando a vivência coletiva em aspectos positivos.
Deste modo, a busca pelo respeito sempre
representou uma preocupação humana, uma
vez que a boa convivência depende de ações
que direcionam a compreensão das necessidades do outro sem questionamentos, desde
que esta situação não deixe de cumprir com
os direitos e deveres dos cidadãos (MOIZES E
BUENO, 2012).

No início do século XIX, a medicina passou a direcionar algumas pesquisas e problematizações às condutas sexuais, caracterizando os desvios do que se considerava normal
como situações patológicas. Neste período, as
práticas sexuais e a sexualidade foram classificadas como biológicas, bem como a padronização dos gêneros indicava os desvios de conduta. Deste modo, a sexualidade foi construída
na separação das ações sexuais, ou seja, qualquer evidência de homossexualidade, monogamia ou reprodução fora da família, caracterizaria uma ausência de atendimento aos padrões
sociais, recebendo como punição a exclusão
social, além do estereótipo de anormal (FOUCAULT, 2007).
Os estudos sobre masculino e feminino
iniciaram para identificar a essência biológica
dos sujeitos, a fim de compreender os processos culturais e históricos que definem as pessoas de acordo com o gênero. Esta realidade,
portanto, passou a assumir a importância de
distinguir gênero de sexualidade, bem como
caracterizar a orientação sexual e a importância de sua abordagem no contexto escolar.

A definição dos termos sexualidade e
gênero representam uma tarefa complexa, devido à frequente redução às genitálias de reprodução, determinando homens e mulheres a
partir da situação biológica e física. Porém, a
valorização do sujeito como humano passou a
permitir um conhecimento, direcionado à contextualização da orientação sexual e identidade
de gênero. Segundo Paiva e Vieira (2009), apenas após o movimento de liberdade sexual, no
início do século XX, as mulheres assumiram os
direitos sobre o próprio corpo, possibilitando
discussões sobre novas naturezas, ampliando
as possibilidades da homossexualidade, bisseSegundo Moizes e Bueno (2012, xualidade e transexualidade, diferenciando sep.302): “Ao recorrer a essa trajetória histórica xualidade, identidade de gênero e orientação
verifica-se que o machismo reinava sem impu- sexual.
nidade, levando à condição feminina de gênero
estigmatizado”.
Para Souza (2008), desde as conquistas mais significativas dos homens já na Antiga
Grécia e em Roma, a sexualidade trata-se de
uma problemática, inicialmente na segregação
feminina nas tomadas de decisão coletiva, pois
aos homens eram permitidas participações na
política e demais contextos sociais, além da
busca pelo prazer em atividades com prostitutas e experiências homossexuais. Às mulheres,
por sua vez, cabia a missão de dona de casa,
sempre cuidando dos afazeres domésticos e
familiares, não questionando as traições dos
maridos.
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A sexualidade está ligada ao sexo biológico do indivíduo, definindo-se a partir da
combinação entre cromossomos e genitálias.
A princípio, a sexualidade compreende o masculino e feminino em termos binários, caracterizando e diferenciando homens e mulheres
(FOUCAULT, 2007).

Estas definições possibilitam a identificação das diversidades, além de permitir a observação dos incômodos que podem ocorrer
diante de situações, especialmente em espaços escolares, em que a aprendizagem aborda
apenas termos tradicionais, sem considerar as
evidências de que a educação, como espaço
social, precisa promover a inclusão e integração de todos os sujeitos, sem discriminação
daqueles que são diferentes perante a padronização da cultura humana (PAIVA E VIEIRA,
2009).

Já a identidade de gênero caracteriza-se como uma discussão mais complexa,
especialmente para o âmbito escolar, pois as
categorias de gênero ainda são misturadas à
orientação sexual. Porém, a identidade de gênero determina-se como uma situação social e
A EDUCAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE
cultural, assumindo a individualidade por meio
do comportamento, ou seja, a pessoa nasce
DE GÊNERO NA ESCOLA
mulher (ou homem) e não se identifica como
tal, precisando alterar seu comportamento peNo Brasil, o respeito às diversidades
rante a padronização social e cultural (PAIVA E dentro das escolas está assegurado pela Lei
VIEIRA, 2009).
das Diretrizes e Bases (LDB – Lei nº9.394/96),
que determina o direito de todos ao acesso e
Judith Butler (2013), uma das principermanência nas unidades básica de ensino
pais pesquisadoras sobre a temática de diferegular, mesmo que o indivíduo seja de etnia
renciação entre identidade de gênero e orientação sexual, afirma que o gênero exige o auto estrangeira, sem possibilitar a discriminação
reconhecimento e, mesmo que não se limite pejorativa e negativa que caracteriza o sujeito
a escolha pessoal, depende da construção por meio de estereótipos, limitações ou diferende sistemas que respeitem as relações entre ças (BRASIL, 1996).
o corpo, a mente e a cultura. Sendo assim, a
No ano de 2001, o Plano Nacional
identidade de gênero determina-se pela complexidade humana de entender suas capacida- de Educação foi implantado, por meio da Lei
des físicas e psicológicas, fugindo da definição nº10.172, intencionando a mobilização social
binária que caracteriza o homem e a mulher. para tratamento de temas relacionados ao gêNo caso da orientação sexual, faz-se necessá- nero e orientação sexual. Apesar da lei ter sido
ria uma identificação primária que a diferencie fomentada quando as desigualdades de gênede opção, ou seja, a orientação sexual repre- ros iniciaram discussões importantes para a
senta os sentidos afetivos, amorosos e sexuais educação, houve a menção ao gênero apenas
de um indivíduo, respeitando a possibilidade
como um dos tópicos de análise para o tratade ocorrer atração pelo mesmo gênero.
mento curricular, estendendo às salas de aula,
Dentre as orientações sexuais, caracte- cabendo o direcionamento dos debates com
rizam-se: o heterossexualíssimo: atração afeti- maior evidência à educação acerca da orienva e sexual por pessoas do outro gênero/sexo; tação sexual (VIANNA E UNBEHAUM, 2011).
o homossexualismo: atração afetiva e sexual
Segundo Louro (2014, p.130): O Plano
por pessoas do mesmo gênero/sexo; o bissexualismo: atração afetiva e sexual por pesso- Nacional de Educação permitiu uma idealizaas de ambos gêneros/sexos; a assexualidade: ção de que “As políticas curriculares são, ennão existe atração por nenhum gênero/sexo; o tão, tentativas de regular e orientar as crianças
pansexualismo: atração afetiva e sexual que in- e jovens considerando os padrões morais da
depende do gênero/sexo (FOUCAULT, 2007). sociedade”. Diante desta realidade, os debates
promovidos acerca da necessidade do traba-
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lho com as diversidades, envolvendo corpo,
sexualidade, gênero, identidade e orientação
sexual dentro das unidades escolares, passaram a evidenciar a precariedade na formação docente em relação ao conhecimento na
prática pedagógica para abordar a temática,
compreendendo os valores culturais e sociais,
mas proporcionando o respeito às escolhas e
preferências humanas, preservando a individualidade do aluno, sem marginalizar nenhuma
situação (VIANNA; UNBEHAUM, 2011).

dade das identidades, bem como dos comportamentos determinados como diferentes. Deste
modo, evidencia-se a importância das discussões na educação acerca das práticas, estratégias e metodologias que orientam o trabalho
escolar, diante de questões problematizadoras
que excluem os indivíduos e vetam o respeito
às diversidades.
A escola é um espaço de formação e
desenvolvimento das habilidades humanas, representando uma influência significativa na formação da identidade do sujeito. Quando a educação escolar reflete práticas de preconceito e
discriminação, a tendência é que a sociedade
seja contemplada com pessoas que excluem
e se agregam comunidades minoritárias, tratadas como diferentes e, por consequência, fora
dos padrões aceitáveis (LOURO, 2014).

De acordo com Butler (2013), com o
Plano Nacional de Educação e as falhas no tratamento ao respeito às diversidades, iniciaram-se a elaboração de cursos direcionados aos
docentes, incentivando a transformação em relação ao trabalho com a identidade de gênero
e orientação sexual, diferenciando os termos e
proporcionando aos alunos conhecer as especificidades de cada tema da sexualidade. Além
Butler (2013) afirma que a educação
disso, a formação docente passou a intencio- sexual devidamente trabalhada no contexto
nar a construção dos saberes, ou seja, ensinar escolar depende da conceituação aos prosem estar limitado a uma disciplina específica. fessores e gestores de educação sexual, que
caracteriza um conjunto de informações direAs discussões acerca da identidade cionadas à sexualidade, especificidades corpode gênero não devem limitar as reflexões da rais, sentimentos e relações, a fim de proporsexualidade como uma questão social, porém cionar aos estudantes discussões de valores,
a construção do conhecimento permite identi- mitos e tabus relacionados ao sexo. Segundo
ficar e controlar os mecanismos que propõem a Unesco:
uma educação exclusiva, estereotipada e discriminatória, além de compreender ações que Educação em sexualidade desempenha um papel cenintencionam a medicalização, as retificações tral na preparação de jovens para uma vida segura, produtiva e satisfatória em um mundo onde HIV e AIDS,
ou quaisquer práticas que assimilem as diver- infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez
sidades à distúrbios (CARRARA, 2009).
indesejada, violência baseada em gênero (VBG) e a deQuando o Estado assume a responsabilidade pelas políticas educacionais, faz-se
necessário a construção de um diálogo intenso
e efetivo, a fim de que crianças, jovens e adolescentes sejam formados como cidadãos críticos, que sabem analisar uma situação e tomar
as devidas decisões, especialmente no que
tange as intervenções em práticas que desrespeitam o outro, devido à padronização social e
cultural.Segundo Silva (2016), a sala de aula
deve ser um espaço de promoção da cultura e
do reconhecimento, proporcionando a plurali-

sigualdade de gênero ainda representa sérios riscos ao
seu bem-estar e, compreende e assegura a proteção de
seus direitos ao longo de suas vidas (UNESCO, 2018
apud MOREIRA E FORM, 2015, p. 87).

Portanto, a educação sexual prepara
os estudantes para conscientização quanto à
importância na segurança das relações, fortalecendo ações e atitudes respeitosas nos relacionamentos, bem como o respeito às diversidades. A escola e os professores representam
um importante papel na educação libertadora,
em que o conhecimento apresenta significados
e aproximações com a realidade, permitindo a
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ao Ensino Médio apresentam como foco na
formação discente o desenvolvimento da capacidade de identificar, analisar e comparar a
realidade às explicações científicas escolares,
variando entre as concepções teóricas e o senso comum, contribuindo para instrumentos que
Moreira e Folmer (2015) afirmam que levem à compreensão da vida, ampliando as
a educação sexual precisa iniciar-se em casa, expectativas e relações interpessoais entre os
com orientações familiares, a fim de que sejam grupos da sociedade (SILVA, 2016).
complementadas nas escolas, a partir de uma
Além disso, a proposta para a formaabordagem clara, garantindo a compreensão
de informações corretas que permitam a cons- ção do indivíduo no Ensino Médio é de que o
trução de uma relação conscientes, segura, aluno esteja apto para construir uma comunisaudável, sem o incentivo precoce ao ato sexu- cação crítica com o meio, capacitado para avaal, mas discutindo dúvidas. Sendo assim, os liar as ideologias, valorizar as diversificações e
principais grupos sociais do estudante, como manifestar um princípio estético e político que
escola e família, precisam proteger o jovem, ultrapasse os conflitos sociais. O perfil do aluno deve intencionar as mudanças da realidade
abordando a educação sexual de maneira obeconômica e política do país, contemplando a
jetiva, sem tabus. O gênero e a diversidade
construção de uma identidade social que pertambém de tratamento em diferentes contexmita o exercício pleno da cidadania, atuando
tos, a fim de prevenção contra discriminação,
de maneira efetiva nos grupos, garantindo o
ignorância, saberes desconstruídos e demais
cumprimento dos deveres e o atendimento dos
aspectos relacionados.
direitos dos sujeitos (JOFILI, 2010).
construção dos saberes dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento e conhecimento
das doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada, preservação da saúde
sexual, entre outros aspectos (LOURO, 2014).

O GÊNERO E A DIVERSIDADE SEXUAL
NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO

Sendo assim, a escola precisa assumir a responsabilidade de redução das ações
discriminatórias, promovidas contra os sujeitos
que não correspondem com a padronização
cultural da sociedade. As discussões no ambiente escolar em todas as disciplinas do currículo devem intencionar o conhecimento sobre
a diversificação política, social e laboral, proporcionando a formação de discentes capazes
de intervir nos problemas que afetam o bem-estar e qualidade de vida de todos (BARRETO
E ARAÚJO, 2009).

As Diretrizes Curriculares Nacionais
que orientam a formação no Ensino Médio,
sofreram uma modificação e atualização, de
acordo com as novas exigências do Conselho
Nacional de Educação, intencionando a inclusão social na educação, além de intencionar
o trabalho com a liberdade de escolhas, valorizando as opções e orientações, bem como
ressaltando a ética, a pluralidade, a solidariedade, a sustentabilidade e a justiça social como
fundamentos para a educação, visando o pleDe acordo com Jofili:
no desenvolvimento do aluno individualmente,
socialmente e coletivamente, considerando o Educar para os direitos humanos, como parte do direito
conhecimento acerca dos direitos e deveres à educação, na fomentação de processos que contribuam para a construção da cidadania, do conhecimento
(MADUREIRA, 2012).
Conforme Brasil (2001, p.09): “A escola deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, adequado à aprendizagem menos homogênea e idealizada aos alunos em formação,
promovendo compromisso com a transformação social”. As mudanças curriculares voltadas

dos direitos fundamentais, do respeito à pluralidade e
à diversidade de nacionalidade, etnia, gênero, classe
social, cultura, crença religiosa, orientação sexual e opção política, ou qualquer outra diferença, combatendo e
eliminando toda forma de discriminação (JOFILI, 2010,
p.90).

397

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Deste modo, as discriminações reduzem até serem eliminadas quando o tratamento
passa a respeitar as diferenças, sem evidenciar
qualquer limitação, mas abordando as diversidades como elemento centralizador. Portanto,
as ações e práticas que embasam a educação devem priorizar a promoção da equidade
de gêneros, identidade de gênero e orientação
sexual, driblando as situações de conflito que
podem favorecer o sexismo e homofobia.
As estratégias adotadas em sala de
aula precisam intencionar a formação de sujeitos conscientes e transformadores da realidade, que lutam pela integridade das pessoas,
independente da própria cultura, ou seja, nada
pode estar acima do respeito e dos direitos humanos (BARRETO; ARAÚJO, 2009).

mana sem restrições às possibilidades de reprodução, construindo um processo contínuo e
articulado em relação aos aspectos biológicos,
fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais e
históricos, proporcionando o tratamento à identidade de gênero e orientação sexual como
uma situação de diversidade e respeito (BARRETO; ARAÚJO, 2009).
Segundo Madureira (2012), o tratamento a sexualidade está mais voltado à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
evidenciando a Aids como maior preocupação
nos espaços escolares. A gravidez também
apresenta relevância na abordagem pedagógica, mas o reconhecimento aos direitos sexuais
ainda é considerado um ponto ineficiente no
tratamento escolar, elevando as chances de estereotipação de gêneros, cultura e sexualidade.
“O silêncio diante das discussões de estereótipos de gênero nas escolas tem um objetivo
fundamental, mesmo que subjetivo, de eliminar
as pessoas homossexuais do espaço escolar”
(LOURO, 2014, p.68).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
para a Educação Básica, publicados em 1997
para embasar e orientar o trabalho docente
nas escolas regulares, propõem a sexualidade
como uma temática transversal, mas a efetivação da proposta ainda é precária, uma vez que
o desconhecimento docente a temática com
Esta afirmação ocorre devido à ausêndéficits, devido à ausência de discussões que cia do tratamento às questões de identidade
direcionam o professor sobre o que e como de gênero e orientação sexual, padronizando
abordar a temática sexualidade (JOFILI, 2010). e valorizando o estigma binário da sociedade.
Quando o sujeito não encontra espaços para
De acordo com Maia (2012), a aborda- discutir sua situação já no ambiente escolar,
gem da sexualidade no contexto escolar envol- a possibilidade de insultos e exclusão aumenve mais os aspectos biológicos, relacionados tam, fazendo com que os jovens com orienà reprodução e doenças, do que a orientação tações sexuais diferentes daqueles abordados
sexual e a identidade de gênero. Portanto, os na sala de aula sejam ridicularizados ou segreprofessores de Biologia acabam assumindo o gados dos grupos (MADUREIRA, 2012).
ensino da temática e as expressões culturais
e sociais ficam limitadas à padronização, reA sala de aula deve ser espaço de uma
produzindo debates que evidenciam o modelo abordagem que distingue orientações, não imde família e a hierarquização dos gêneros, tal pondo padrões a fim de que os preconceitos
como a exclusão das possibilidades de trata- sejam extintos e as diversidades respeitadas.
mento à orientação sexual e diversidades, con- A escola é o ambiente direcionado à formação
tribuindo com a discriminação e preconceitos. humana e à prática da humanização, de acordo com a apropriação do conhecimento pelos
As estratégias adotadas pelos profes- professores que compreendem a importância
sores, especialmente no Ensino Médio, quan- de temas transversais, como a sexualidade, e
do a sexualidade representa uma questão mais adotam estratégias para o trabalho significativo
acentuada, devem trabalhar a sexualidade hu- no ambiente escolar.
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Na proposta do Ensino Médio, a temática sexualidade deve contemplar a distinção
entre corpos, capacidade de reprodução, diferenças biológicas; pertencimento do gênero; cultura humana; sentimentos, atrações e
emoções, vinculados ao relacionamento interpessoal e fundamental. Assim também deve
ocorrer a inclusão de todos no mesmo espaço,
independente das diferenças, direcionando à
priorização do respeito às diversidades (BRASIL, 1997).

Portanto, a educação pode ser entendia como um instrumento que possibilita a criticidade, a expressividade e desenvolvimento
das capacidades e habilidades do sujeito. As
políticas educacionais devem estar voltadas à
formação do aluno como indivíduo ser social,
sem modelos, padrões ou estereótipos. A escola precisa intencionar a construção da identidade de gênero, sem limitar qualquer situação
ao masculino e/ou feminino, mas proporcionando uma abordagem sobre as diferenças,
aceitando as subjetividades dos gêneros, atentando-se para as possibilidades de mudança
no comportamento e nas atitudes do aluno,
objetivando a aprendizagem, conhecimento e
respeito às diversidades, formando alunos para
a vivência coletiva, com consciência das necessidades particulares do outro (OLIVEIRA,
2005).

Segundo Pereira e Monteiro (2013),
vale ressaltar que a abordagem da sexualidade não deve estar limitada às aulas na área do
conhecimento de Ciências e Biologia. Portanto,
deve existir a superação da visão biológica e
fisiológica, atendendo os princípios e necessidades psicológicas e sociais, proporcionando
a discussão sobre diversidade, identidade de
gênero e orientação sexual em diferentes áreas
do currículo escolar, permitindo a contextualiSegundo Nunes (2007), aceitar está
zação e interdisciplinaridade.
além de entender, ou seja, as políticas que
embasam a educação devem tratar os temas
O tema sexualidade, dentro do currícusobre gênero, identidade e orientação sexual
lo escolar, tem direcionado a discussões acerca das estratégias adotadas na abordagem da como um questionamento direcionado aos ditemática, analisando a capacidade dos docen- reitos humanos, de modo que as estratégias de
tes em superar as ações discriminatórias em ensino sejam adequadas às situações enconrelação à diversidade sexual, proporcionando a tradas na sala de aula. Desse modo, a formaaprendizagem sem posicionamento ideológico ção discente, bem como do professor, precisa
que caracterize padrões aceitos pela socieda- assegurar uma dinâmica de expressão múltide.
pla, ou seja, atendendo alunos heterossexuais,
homossexuais, transexuais, com necessidades
Apesar dos avanços na comunicação, educacionais especiais, com transtornos, entre
devido ao aprimoramento da tecnologia, as es- demais aspectos que caracterizam um sujeito.
colas ainda representam um espaço contrário
à realidade, uma vez que algumas ideologias
Uma das possibilidades que mais faciacabam influenciando no ensino das discipli- litariam a inclusão de todos os alunos na reanas, com questionamentos que não condizem
lidade escolar seria a formação docente mais
com a realidade social e cultural da atualidade.
direcionada ao entendimento das diversidades,
Sendo assim, existe um desafio significativo na
formação docente, diante das práticas educa- bem como aprender a lidar com o dinamismo
tivas que precisam intencionar o combate aos da sala de aula na atualidade. Os cursos de
preconceitos, articulando a aprendizagem es- licenciatura deveriam voltar à formação docencolar às necessidades sociais, determinando a te ao trabalho com mudanças curriculares, enformação do aluno como agente transformador, volvendo temas críticos, como a sexualidade,
que ajuda na construção do conhecimento do orientação, gêneros, preconceitos, discriminamundo para o trabalho e para a prática cidadã ção, educação inclusiva e demais situações
(SOUZA, 2008).
que envolvem a temática das diversidades
(OLIVEIRA, 2005).
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A reconstrução da prática pedagógica
representa uma possibilidade nas relações entre os sujeitos, transformando uma produção
permanente do conhecimento em estratégias
de inclusão, como por exemplo, a desconstrução da prática binária que caracteriza padrões
masculinos e femininos, para construção do
respeito às identidades de gênero (NUNES,
2007).

Para tanto, as unidades de ensino devem contribuir para a educação em direitos
humanos, formando para conhecimento das
diversidades e respeito às necessidades do
outro, levando o discente à busca constante
pela igualdade de direitos, participação social
e autonomia nas diferentes comunidades existentes. Faz-se necessário, então, desconstruir
o padrão binário que caracteriza homem e
mulher, pensando nas identidades de gênero,
Para Foucault (2007), a simples mu- além de respeitar todas as diferenças encontradança de binário para inclusão homossexual das no ambiente escolar e social.
já determina uma prática excludente, uma vez
que as diferenças sexuais não são levadas em
conta, tratando-se apenas a automática troca
das nomenclaturas e tratamentos. A prática
pedagógica transformadora permite a inclusão
de todas as identidades, sem obstruir qualquer
expressão humana, visando o bem-estar do sujeito individual e coletivamente, além de intencionar o respeito às particularidades.
Deste modo, a formação docente representa um dos maiores desafios no tratamento
às diversidades dentro da sala de aula, cabendo a necessidade de mudanças nas políticas
educacionais que abordam o currículo dos
cursos de licenciatura, tratando a escola como
espaço de estruturação de concepções. Além
disso, é fundamental relacionar a necessidade
de aquisição do conhecimento à precisão da
formação consciente dos alunos, transformando padrões sociais em valorização das diversidades, promovendo respeito, desenvolvimento
e criticidade, reconhecendo a pluralidade e direito às condições básicas do exercício cidadão (NUNES, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste trabalho foi possível compreender a importância da sexualidade
para as discussões sociais na perspectiva de relações de gênero e orientação sexual, ou seja, a
abordagem sobre a temática sexualidade deve estar além de uma problematização em aspectos
biológicos ou padronização humana binária, mas admitir as diversidades de gênero e orientação
sexual existentes em diferentes espaços, ambientes, classes, culturas, entre as demais caracterizações de uma sociedade.
Analisando as situações históricas da humanidade observou-se que os padrões sociais
pré determinava a identificação de uma pessoa como homem ou mulher, considerando-se comuns os comportamentos e atitudes referentes a cada gênero, sem a possibilidade de mudanças, caso contrário, ocorria a segregação do sujeito. Porém, após as discussões e debates que
passaram a enxergar cada ser como único, as questões acerca da identidade de gênero e orientação sexual conquistaram espaços, mesmo diante da segregação daqueles que apresentam
diferenças nos padrões impostos pela sociedade ao longo dos anos.
No contexto escolar, as instituições de ensino precisam assumir sua influência na formação social, admitindo a necessidade de mudanças nos currículos, assumindo a importância das
múltiplas linguagens para abordagens que condizem com a realidade da sala de aula, possibilitando assim a concretização em relação ao respeito pelas diversidades, sem que ocorra a perpetuação da identificação binária dos gêneros, mas considerando as diferenças e intencionando
a formação de sujeitos participativos, críticos e transformadores da realidade, sempre em busca
dos direitos humanos.
As mudanças na educação, em relação a importância do tratamento ao respeito às diversidades direcionaram, também, às questões acerca da inclusão escolar, intencionando a adequação dos espaços, estratégias pedagógicas e currículos, objetivando a inclusão dos sujeitos
marginalizados, intencionando a ausência de privilégios diante dos direitos humanos, além de
abordar a necessidade do convívio entre as pessoas, independente da existência de limitações
ou diferenças em relação à padronização social.
Desse modo, a abordagem nas escolas sobre as diversidades, tratando as identidades
de gênero e orientação sexual como situações concretas, sem direcionar a educação apenas
ao ato sexual ou às doenças sexualmente transmissíveis, oportuniza a compreensão de todos
os alunos sobre as particularidades de cada indivíduo, bem como a necessidade de respeitar o
outro em qualquer situação social.
Além disso, a educação sexual deve evidenciar a exclusão como
uma negativa, abordando as diversidades como um valor humano, pois
cada sujeito precisa ser respeitado e garantir sua inclusão na sociedade, mesmo fugindo dos padrões impostos que, evidentemente, estão
cada dia mais obsoletos, diante da dinâmica atual que compõem as
comunidades em todas as partes do mundo.Portanto, o respeito, a
igualdade e as diferenças devem ser pautas de discussão em todos
os contextos sociais, especialmente nas escolas, espaço de formação de cidadãos, que precisa visar a inclusão, na socialização e no
desenvolvimento da capacidade crítica, a fim de defender o bem-estar
comum.
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COMO CRIANÇAS DO 4º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COMPREENDEM A ADIÇÃO

RESUMO: Este artigo teve por objetivo estudar os processos cognitivos implicados na construção da noção de adição e identificar o nível de compreensão de adição, dos estudantes da
quarto ano do Ensino Fundamental. Foi utilizado o método clínico piagetiano, que é desenvolvido por meio de interrogatórios, em forma de conversa e envolve a observação direta.

Palavras-chave: Adição; Hipóteses; Compreensão; Relação.
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INTRODUÇÃO

O

bservou-se que várias crianças, na fase escolar, não conseguem solucionar as
operações básicas da matemática, confundido os sinais, colocando os números
nas posições indevidas (centena/dezena/unidade). Essas dificuldades levam ao
desinteresse pela disciplina, pois não conseguem relacioná-la com o cotidiano e prevalece uma
dicotomia acentuada entre a teoria e a prática.
É possível que tal situação ocorra porque não foi feito um esforço intencional de relacionar os conhecimentos prévios, considerar as relações do cotidiano dos estudantes, trabalhar de
forma simultânea a teoria e a prática num contexto lúdico e desafiador.
Com objetivo de estudar os processos cognitivos implicados na construção da noção
de adição e subtração, buscou-se identificar o nível de compreensão da noção de adição dos
estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, verificar se as crianças que sabem representar
graficamente, de modo convencional a adição, possuem a noção de adição e investigar a aplicabilidade que as crianças conferem às atividades da adição que realizam na escola. Para tanto,
realizou-se um experimento com crianças de 9 a 12 anos, estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública de São Paulo, Zona Sul.
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Brasil. Os pesquisadores puderam observar
que a criança não relacionava as atividades
Em pesquisa desenvolvida na década propostas na escola com atividades realizadas
de 80 por Sastre e Moreno (1980) na Espa- num contexto prático, partindo das ações por
nha, verificou-se que as operações de adição, ela efetuadas.
que já haviam sido aprendidas e bastante traOutro estudo realizado por Lerner
balhadas no ambiente escolar, não eram reconhecidas pelas crianças como uma atividade (1995) com crianças do quarto ano do ensino
possível de se realizar fora da sala de aula. A fundamental, sobre o valor posicional e o sigoperação implícita de “reunir e juntar” não era nificado que as crianças atribuíam ao “vai 1”
na adição e ao “empresta 1” da subtração e a
compreendida pelos estudantes.
resolução de problemas envolvendo adição e
O significado da adição se restringia subtração teve resultados semelhantes. A autoapenas à descrição do algoritmo. As pesquisa- ra concluiu que os sujeitos não tinham dificuldoras concluíram que o estudante, mesmo sen- dades para solucionar as operações de forma
do capaz de solucionar as operações propos- convencional, entretanto não sabiam explicar
tas na sala de aula, não conseguia estabelecer os empréstimos e os reagrupamentos que rerelações entre esse conteúdo apresentado na alizavam para chegar à solução. Ela percebeu
escola e atividades realizadas num contexto que as crianças compreendiam o “vai 1” e o
“empresta 1” como sendo uma unidade e não
prático a partir das ações do próprio sujeito.
como uma dezena, é como se a criança transLopes (1997) verificou que crianças formasse tudo em unidade.
pertencentes ao terceiro e quarto anos do enEssa mesma autora diz que a maioria
sino fundamental se diferenciavam quanto ao
desempenho e à compreensão em situações dos estudantes não consegue relacionar os cálque envolviam operações de adição e subtra- culos que realizam em sua vida cotidiana com
ção. Ela concluiu que as crianças não sabiam o conjunto de regras que na escola se chama
explicar, com uso de fichas, os processos en- “matemática”, as quais são mais ou menos arvolvidos na resolução das operações: emprés- bitrárias e muitas vezes incompreensíveis. Assim, muitas crianças renunciam à possibilidade
timos e reagrupamentos.
de pensar a respeito do que estão aprendendo
Tal compreensão só se tornou possí- e se acostumam a colocar em prática certos
vel para os sujeitos que possuíam um nível de procedimentos sem perguntar sobre as razões
abstração reflexiva mais evoluída. Os estudan- que lhe deram origem, o que compromete o
tes “sabiam” solucionar operações de adição desenvolvimento da autonomia.
e subtração, contudo não foram capazes de
Moro (1998) fez um estudo de caso
demonstrar, por meio de ação material, a compreensão sobre os conteúdos (LOPES, 1997). analisando as relações das interações sociais
de crianças com as construções cognitivas
Resultados semelhantes também foram relativas ao sistema de adição/subtração. Os
encontrados por Leite (2002) com crianças da dados da pesquisa mostraram que o progresrede particular de ensino da região metropo- so na compreensão da adição/subtração em
litana de São Paulo. Nessa pesquisa a auto- sujeitos pré operatórios, foi restrito embora
ra verificou que as crianças não conseguiam diferenciado. Essas diferenças decorrem tanto
relacionar o saber escolar com os problemas da complexidade do processo de construção
cotidianos, reduzindo as operações aritméticas da noção de adição quanto pela influência de
apenas a reproduções gráficas. Outras pesqui- algoritmos aritméticos do ensino tradicional e
sas anteriores a essa, também realizadas no sua utilização inadequada em tarefas.

BUSCANDO BASES
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Lerner e Sadovsky (2008) fizeram uma
pesquisa com crianças sobre a aquisição da
noção de número. Elas concluíram que as
crianças utilizavam métodos convencionais
nas operações de adição e subtração (vai um)
sem entenderem os conceitos de unidades, dezenas e centenas.
Em pesquisa realizada por Piantavini,
Xavier e Camargo (1999) foi verificada a possível relação entre desenvolvimento cognitivo e
a presença da noção de adição. Esses autores
encontraram crianças que não reconheciam o
uso da adição em outras circunstâncias fora da
sala de aula, corroborando os mesmos resultados encontrados por outros pesquisadores.
As operações aritméticas de adição e
subtração fazem parte do conteúdo dos anos
iniciais do EF (Ensino Fundamental), e juntamente com a multiplicação e a divisão, constituem o conteúdo mais importante no ensino
até o quinto ano na perspectiva de muitos professores, pais e instituições de ensino.
Ao falar da adição e subtração, Kamii (2005), afirma que a primeira é algo fácil
e natural para a maioria das crianças do primeiro ano do EF, enquanto a construção
da subtração é mais lenta e requer processos
de abstração reflexiva. Contudo muitos autores
desconsideram esses processos e apresentam
“imediatamente” a subtração como inversão
da adição, acreditando que se a criança sabe
que 2 + 2 = 4, ela automaticamente, saberá
que 4 - 2 = 2, o que não é verificado de fato.

A construção da adição é um processo
paulatino que implica sempre na atividade de
quem aprende, sendo um conhecimento de natureza lógico matemática que vai sendo construído durante todo desenvolvimento humano e
influencia vários aspectos deste processo.

Segundo Piaget (1975), a construção
do número é correlativa ao desenvolvimento
da própria lógica e que o nível pré-lógico corresponde a um período pré-numérico. Piaget
também deixa claro que a construção do número está, intrinsecamente, relacionada com a
adição. Ele diz que, na realidade, as operações
aditivas e multiplicativas já se acham implícitas
no número como tal, pois este é uma reunião
aditiva de unidades, “[...] do mesmo modo
que a construção do número é indissociável da
construção das classes e das relações lógicas,
assim também o manejo das operações numéricas é solidário ao das operações qualitativas”
(1975, p. 223).
A ação mental de adicionar não é observável. Kamii (2002) cita um exemplo desse
tipo de relação: é possível ver 4 bolas, não se
pode ver o número, mas os 4 objetos. Quando
somamos 4 e 2, estamos pondo em relação
numérica duas quantidades que formam uma
construção mental por abstração reflexiva. O
“4 + 2 igual a 6” não está nos objetos observáveis, mas na relação que se estabelece entre
eles, ou seja, ela está na mente do indivíduo e
não nos objetos.
Esse tipo de relação é única e exclusiva daquele indivíduo, ninguém pode fazê-la por
ele, ou ensinar-lhe como fazer. Relação não é
algo que pode ser ensinado, somente construído pelas pessoas; esse é tipicamente, um conhecimento lógico-matemático.
A criança estabelece relações com o
que ela já sabe, não é o resultado do acúmulo
de partes isoladas. Essa concepção é muito
difícil para os professores que estão acostumados com a ideia de aprendizagem externa e
frequentemente se põem à frente da lousa e explicam detalhadamente cada conceito. É muito
difícil para eles conceberam a possibilidade de
a criança aprender sem a explicação verbal do
professor.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi realizada em campo,
numa escola pública com crianças de ambos os
sexos de 9 a 12 anos, estudantes do 4º ano do Ensino fundamental, de uma escola pública da zona
sul da cidade de São Paulo, utilizando o método
clínico de Jean Piaget, que busca através de interação que consiste em provocar um “diálogo” na
situação experimental, mediante o qual a criança
precisa decidir sua resposta em função da contra
argumentação do experimentador.
É desenvolvido por meio de interrogatórios, em forma de conversa e envolve a observação direta. Porém, ultrapassa a observação pura,
uma vez que há interação entre os envolvidos, ou
seja, o experimentador participa ao vivo da experiência do sujeito de maneira a haver um diálogo
constante entre eles.

vezes imprevisíveis, do pensamento da criança.
Para verificar a noção de adição dos estudantes foi utilizada como instrumento a prova de
Noção de soma, elaborada por Sastre e Moreno
(1980). Este instrumento permite verificar a forma
como as crianças definem a adição, como a representam e qual a utilidade que as crianças atribuem à aprendizagem da adição. É uma pesquisa
qualitativa, conduzida de maneira exploratória e
descritiva.
Esta pesquisa tem como aporte teórico
os trabalhos de Sastre e Moreno (1980); Lopes
(1997); Leite (2002); Moro (1998); Lerner e Sadovsky (2008) e Kamii (2005), que realizaram
pesquisas que abordam as questões da aprendizagem e relação de sentido sobre a adição, trabalhados neste artigo.

PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE

O método clínico foi adotado por Piaget e
RESULTADOS
colaboradores por ter sido o único método encontrado para pôr à prova as hipóteses epistemológiForam analisados alguns artigos, e trabacas de suas pesquisas genéticas, por tratar-se de lhos científicos, bem como experimentação junto
um procedimento que possibilita uma interação na aos estudantes, que discutem e problematizam
situação experimental.
para contribuir para uma maior compreensão da
aprendizagem da adição por crianças do 4º ano.
É característica deste método não ser padronizado por meio de um vocabulário fixo, pois
Para fazer a análise da noção de soma
ele parte de ideias e adapta-se às expressões, às das crianças foram criadas três grandes caterespostas, às atitudes e ao vocabulário do sujeito, gorias:
ou seja, ele não se limita a perguntas estandardizadas, mas possibilita a livre conversação, que tem a
1) Significado da adição: com três subcavantagem de poder ser adaptada a cada criança e tegorias: categoria “A”, representando os sujeitos
de permitir que ela reflita sobre suas ações e afir- que apresentam explicações a respeito da operamações, não recaindo assim, nos inconvenientes ção de adição de maneira imprecisa ; categoria
do teste.
“B”, os sujeitos que dão explicações tautológicas
e simples descrição de grafismos; categoria “C”,
Por ser possível adaptá-lo ao vocabulário os sujeitos cuja explicação é a descrição de uma
da criança, pode se atribuir à situação um caráter ação pertinente a estas operações.
de entretenimento, o que favorece sua utilização.
No decorrer do exame, o experimentador não só
2) Representação gráfica da adição com
leva em conta as hipóteses do sujeito ao mesmo duas subcategorias: categoria “A”, sujeitos que se
tempo em que realiza sem cessar suas hipóteses; valem da representação convencional da adição;
coloca-lhe problemas fazendo variar as condições categoria “B”, sujeitos que representam graficaem jogo, de modo a controlar as hipóteses do su- mente a operação de adição de maneira própria.
jeito e suas reações provocadas pela conversa,
3) Utilidade atribuída à aprendizagem da
levando em consideração a qualidade dessas rea- adição: esta categoria também com três subcateções (respostas e comportamentos).
gorias: categoria “A”, sujeitos não souberam explicar a utilidade da adição; categoria “B”, sujeitos
A importância deste método é a de que que percebem sua finalidade estritamente escolar;
ele se destina a decifrar os domínios do pensa- categoria “C”, sujeitos que percebem a utilidade
mento infantil ao mesmo tempo em que possibilita da adição na vida extra escolar, no cotidiano.
uma sistematização das condutas originais, muitas
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Na tabela 1 estão expressos os resultados da noção de soma na população estudada.
Tabela 1 – resultados Noção de Soma

NOÇÃO DE SOMA
ALUNOS
(ANO)

IDADE

SIGNIFICADO DA

REPRESENTAÇÃO

UTILIDADE DA

ADIÇÃO

GRÁFICA

ADIÇÃO

CAT.A CAT.B CAT.C CAT.A CAT.B

C A T . CAT.B CAT.C
A

01 - ALI

4O 8

X

X

X

02 – CAL 4O 8

X

X

X

03 – ELL 4º

8

X

-

04 – DAN 4º

8

X

-

X

05 - CAM 4º

9

X

X

X

06 – BRU 4º

9

X

-

X

07 – GAB 4º

9

X

X

X

08 – TAM 4º

9

X

X

X

09 – MAT 4º

8

X

X

X

10 – JON 4º

10

X

X

X

11 – LAI

4º

8

X

X

X

12 – MIL

4º

9

X

-

X

13 – VIN

4º

9

X

14 – KAM 4º

11 X

15 – TOM 4º

8

16 – LIZ

4º

8

17 – DAN 4º

9

18 – ILZ

4º

19 – CAI

X
X

X
X

-

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

4º

9

X

X

X

20 – HEL 4º

9

X

X

X

21 – GUS 4º

8

X

X

X

22 – ROD 4º

8

X

X

X

23 - KAI

9

X

X

4º

X

X

X

X
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Nas categorias “significado da adição” e
“utilidade da adição” pode-se verificar uma melhor distribuição da amostra. Já na categoria “representação gráfica da adição” todos os sujeitos
se valeram da representação convencional da adição, e nenhuma criança representou a adição de
forma própria, inventada. Também, nenhuma das
crianças deu explicações relacionando as ações
com as operações.

BRU (9) representou a adição com
apenas dois rabiscos.

As crianças que fizeram a representação convencional utilizaram formas estereotipadas e livrescas de representação, como é
o caso de MAT (8) que utiliza a coluna de
unidade, dezena e centena. Uma das crianças
fez uma adição de 10.000 mais 30.000 e disse
É curioso verificar que o significado da que já sabia fazer contas muito grandes.
adição para as crianças é impreciso e as explicações são tautológicas:
LAI (8) ainda necessita do material para
completar o seu raciocínio e diante dos númeA experimentadora pergunta: O que é ros coloca riscos para representar o valor.
uma adição? ALI (8) “É uma conta de mais”.
O que mais pode ser a adição? “Contar as
Mesmo numa soma bem elementar
coisas”
como 6 + 5 ou 4 + 3 , LAI (8) precisa do suporte empírico. Para completar a soma, a crianA criança não compreende o significa- ça fez um desenho da família, representando 4
do da adição e dá explicações redundantes.
pessoas, talvez numa tentativa de representar a
adição que estava querendo entender.
ELL (8), para a mesma pergunta, responde “Adição é continha” . E, diante da perOs resultados para a utilidade da
gunta: o que mais pode ser a adição? a crian- soma foi semelhante aos resultados da repreça responde de forma lacônica “Mais nada”
sentação gráfica. Nenhuma criança percebeu
a utilidade da adição fora do contexto escolar.
CAM (9), para as mesmas indagações, Contudo, a expectativa era de que um maior
responde: “É conta de mais” , e acrescenta: número de crianças compreendessem a utili“Qualquer coisa é somar”
dade da adição, uma vez que 78% delas representam convencionalmente essa operação.
A representação gráfica também teve No entanto, representar a adição não é garanresultados parecidos com os do significado tia de que a criança compreenda a utilidade da
da adição. Da população total da amostra, ne- adição.
nhuma criança fez uma representação gráfica
diferente da convencional e 22% das crianças
Quando perguntado para que serve a
não conseguiram fazer sequer a convencional, adição, GUS (8) não soube responder. Então
embora essas crianças sejam alunos do 4º ano a experimentadora perguntou: “Por que você
do EF. O conteúdo da aritmética desse ciclo já faz adições” A resposta foi: “Para fazer contipropõe até o estudo com frações e decimais, e nhas de mais na matemática” ELL (8) e CAI
essas crianças tem dificuldade de representar (9) responderam “Para aprender”. ROD (8)
graficamente a adição.
respondeu: “Para aprender mais”. Ou seja, no
conceito de aluno, o simples fato de fazer muiTAM (9) definiu a adição como colocar tas “continhas” garante a aprendizagem.
mais e menos, e, na representação gráfica, desenhou dois bonecos com os sinais convencioFoi perguntado a DAN (9)
porque
nais. Esse é um caso que não pode ser incluí- é importante fazer adições. Ele respondeu:
do nem na representação gráfica convencional “Quando eu tiver grande e o meu filho pergun, nem na representação de maneira própria.
tar, eu vou ajudar na lição de casa” . Já ILZ (9),
410

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

disse que é “para aprender mais coisas de
contas, para ser grande e ter uma profissão”.
VIN (9) disse que era para “não ter problemas
nas compras”. TAM (9) disse que é importante
para “aprender a fazer mais continhas”. CAM
(9) deu uma resposta diferente dos demais:
“se você tem muitas coisas, e não somar, você
não vai saber o quanto tem”. CAM começou a
relacionar a adição com as coisas reais. Ainda
que um pouco distante das ações, já apresenta a percepção de que a soma serve para algo
mais além de “fazer continhas”.
Os resultados nos mostram que 65%
dos alunos percebem a adição somente como
finalidade estritamente escolar. Vejamos o
exemplo de GUS (8): Quando é que você faz
adições? “Quando a professora manda”. Além
desses lugares, onde mais você faz adições?
“Só na escola e em casa”.
Essa criança e muitas outras não conseguem perceber a adição relacionada com a
vida cotidiana, mas somente como uma tarefa
escolar; e quando é feita em casa, trata-se da
tarefa escolar. A resposta mais comum das
crianças foi: “Só na escola e em casa” “em
mais nenhum lugar”.
Nenhuma criança relacionou a adição
com a vida extraescolar. Uma das crianças
chegou a relacionar com outra atividade, mas
de forma bem elementar. A experimentadora
pergunta: CAI (9) Você acha que é importante
fazer adições? “para fazer continhas”. Quando
é que você faz adições? “ Em casa e na escola”. Além desses lugares onde mais você faz
adições? “No futebol, quando faz gol”. Teria
outro lugar além da escola e do futebol? “Não”.

A prova de noção de soma de Sastre
(1980), permite verificar quais os tipos de relações as crianças estabelecem entre as ações
materiais de reunir objetos e a operação de
adição que realizam na sala de aula. Outro aspecto que pode ser verificado é se as crianças
relacionam o que elas fazem na escola com
as atividades que realizam fora do ambiente
escolar, bem como a representação gráfica da
adição.
Da população que constituiu a amostra , verificou-se que 54% está no nível mais
elementar, apresentando explicações a respeito da noção de adição de forma imprecisa.
Outros 46% dão explicações tautológicas, e
nenhum dos sujeitos pesquisados descreve a
adição como uma adição que pressupõe uma
operação.
Situação pior pode ser verificada com a
representação gráfica da adição: 78% apresentam uma representação convencional, nenhum
apresenta a representação de uma forma própria, somente a convencional e estereotipada,
característica de utilização excessiva do algoritmo, e 22% não conseguem sequer representar
a adição convencional. A utilidade da adição
teve resultados semelhantes aos da representação gráfica: 34% não sabem explicar
a utilidade da adição, e 65% só percebem a
adição no ambiente escolar.

As adições que as crianças realizavam
na escola parecem ser apenas atividades mecânicas e sem significado, limitando-se exclusivamente à sala de aula. Nenhuma criança foi
capaz de relacionar as adições com suas brincadeiras, ou com as atividades que costuma
fazer com sua família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato de as crianças apresentarem algum conhecimento no que se diz respeito a adição dentro da escola ou em suas atividades para casa, isso não significa necessariamente que
tenham dominado os conceitos de adição, como mostra os resultados.
De acordo com Kamii, os conceitos numéricos só podem ser adquiridos por meio de
raciocínio próprio. Segundo Piaget, as crianças desenvolvem os esquemas de juntar e separar
independentemente um do outro, sem compreender a relação que existe entre os dois.
Nas propostas curriculares das secretarias de estados e municípios são reunidas muitas
ideias convergentes a esse estudo, contudo as experiências não são amplamente adotadas.
Universidades, instituições de ensino superior e secretaria de educação têm produzido material
ou aplicado capacitações em suas reuniões periódicas apoiando e recebendo as pesquisas em
torno do assunto abordado, esses esforços, porém, ainda não foram suficientes para alterar o
quadro do ensino da Matemática no Brasil (BESSA, 2011 p.95).
Neste sentido, não é simplesmente repetir uma sequência de procedimentos ensinados
pelo professor. O aluno precisa ser incentivado a usar estratégias próprias para a resolução de
situações no qual ele pode colocar seus conhecimentos prévios nas quais deverão ser validadas
ou não, mediante reflexão mediada pelo professor que passa a ser um orientador, auxiliando
assim seus alunos a terem uma aprendizagem significativa (BESSA, 2011 p.95).
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O ENSINO DE ARTES VISUAIS NA ARTE
MODERNA PARA OS ALUNOS DO QUINTO ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: A pesquisa relata algumas atividades práticas desenvolvidas pelos alunos do Quinto
Ano do Ensino Fundamental em uma escola pública na cidade de Diadema, São Paulo. As
atividades foram realizadas ao longo do segundo semestre do ano de 2014. Através do relato
dessas atividades foi feita uma análise sobre qual é a interferência que o Ensino de Artes Visuais na Arte Moderna causa na percepção, crítica e produção artística desses alunos.

Palavras-chave: Ensino de Artes; Arte Moderna; Arte Contemporânea; Suporte; Materialidade.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa aborda qual a interferência que o Ensino de Artes Visuais na
Arte Moderna causa na percepção, crítica e produção artística dos alunos do
Quinto Ano do Ensino Fundamental. Foi realizado um estudo com os alunos da
Escola Estadual Eça de Queiroz, uma escola de Ciclo I do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)
na cidade de Diadema em São Paulo, Brasil.
A pesquisa relata algumas atividades práticas e apreciativas desenvolvidas pelos alunos
ao longo do segundo semestre do ano de 2014. Seguindo o relato das atividades foi feita uma
análise sobre a interferência que a experiência com a arte trouxe para a vida dessas crianças.
Fazendo um levantamento dos materiais disponíveis na escola, há livros sobre arte, documentários e reproduções de obras de arte doadas pelo Governo do Estado em uma imensa pasta.
Essa pasta com reproduções é antiga e está deteriorando-se, contudo, ainda é um material em
condições de ser utilizado.
O trabalho realizado com esses alunos teve o objetivo de prepará-los para o novo ciclo
de estudo que iniciará no próximo ano, o Segundo Ciclo do Ensino Fundamental, através da interferência causada pelo Ensino de Artes Visuais na Arte Moderna. O conhecimento prévio que
esses alunos possuem sobre Artes Visuais é bastante restrito. Em um diálogo com as turmas do
Quinto Ano eles revelaram que arte era um quadro ou um desenho feito por um artista.
Não pensaram na fotografia como forma de arte e acabaram não citando a escultura. O
artesanato também não foi lembrado, muito menos manifestações culturais como a Arte Indígena e a Arte Africana. Ao serem questionados sobre se já frequentaram algum museu ou bienal
de arte, a resposta da maioria dos alunos foi negativa. Alguns conhecem o MASP (Museu de
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand).
Para eles, as Artes Visuais se resumem a um quadro na parede. Com um conhecimento
prévio tão restrito, cabe a nós, professores de Arte, mostrarmos a esses alunos que a arte é muito mais abrangente do que eles imaginam. Para Ferraz e Fusari (2009, p. 26) “é na escola que
oferecemos a oportunidade para que crianças e jovens possam efetivamente vivenciar e entender o processo artístico e sua história em cursos especialmente destinados para esses estudos”.
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BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE
ARTE NOS ANOS INICIAIS

linguagens da arte (Teatro, Música, Artes Visuais e Dança) em atividades diagnósticas.

O projeto tem o objetivo de investigar
os conhecimentos prévios dos alunos e à partir
desses conhecimentos, o professor mediador
instiga o seu aluno com novas propostas artísticas. Na época da implementação, coube à
equipe técnica de Arte em conjunto com uma
consultoria especializada a organização de diversas ações de formação para que os professores aplicassem o projeto. A partir de 2007,
a Secretaria da Educação passou a discutir o
Anterior a essa resolução, a aula de currículo para os vários níveis do Ensino FunArte nos Anos Iniciais era ministrada pelo pro- damental e Médio.
fessor polivalente da classe, que formado em
Em 2011 foi apresentada a versão prepedagogia e não em uma das linguagens arliminar
do
currículo para o Ciclo I do Ensino
tísticas, encontrava uma grande dificuldade
em assimilar e transmitir os conteúdos de Arte Fundamental no 1º Fórum “O Ensino de Arte
nos Anos Iniciais”, que ocorreu na Secretaria
para os alunos.
da Educação do Estado de São Paulo. Esse
Com a implantação da resolução que currículo continha as expectativas de aprendideterminava que as aulas de Arte seriam mi- zagem para cada Ano do Ciclo I e em cada
nistradas por um professor especialista, essas uma das linguagens.
Em 1996, a Arte tornou-se área de conhecimento e componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. A
implantação do Ensino de Arte ministrado por
especialistas nas séries iniciais do Ciclo I em
2003 ocorreu por meio da Resolução SE nº
184, de 27 de dezembro de 2002, alterada
pela Resolução SE, nº 71 de 22 de julho de
2003.

aulas passaram a ocorrer em dupla regência,
com o professor especialista e o pedagogo
em parceria. De acordo com as Orientações
Curriculares e Didáticas de Arte para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, devem ser trabalhadas na sala de aula as seguintes linguagens: Teatro, Artes Visuais, Música e Dança.

Em 2012, a versão preliminar tornou-se
o currículo do Estado de São Paulo e houve o
2º Fórum que ocorreu em Serra Negra, São
Paulo. Nesse evento foram apresentadas as situações de aprendizagem para serem realizadas com os alunos do 1º e 2º Ano do Ensino
Fundamental, abordando as quatro linguagens:
A formação do professor de arte ocorre Artes Visuais, Teatro, Dança e Música.
em apenas uma dessas linguagens e com isso
Em 2013, também em Serra Negra, São
há uma lacuna na formação desse profissional
que precisa trabalhar com todas as linguagens. Paulo, ocorreu o 3º Fórum para a apresentação
É necessário que haja uma formação continua- das situações de aprendizagem para o 3º Ano.
da e completa para que os professores possam A proposta dizia que as escolas receberam os
ser preparados de uma melhor forma sobre o cadernos do professor referentes ao currículo
que será trabalhado em sala de aula. Mesmo com todas as situações de aprendizagem em
com essa lacuna, cabe ao professor de Arte suas escolas, mas, o material não foi enviado.
a tarefa de mediar o seu aluno até o conheciPara o primeiro semestre de 2020, o
mento sobre a arte.
Ensino de Arte nos anos iniciais conta com a
Outra dificuldade na implementação da publicação do Currículo Paulista. No primeiro e
resolução foi o currículo de Arte. O que deveria segundo bimestre, foi apresentada as versões
ser ensinado? A princípio houve o projeto “Ali- preliminares do conteúdo de música e dança.
ce no País das Maravilhas”. Nesse projeto, as Todas as atividades descritas nessa pesquisa
sequências didáticas foram baseadas na temá- baseiam-se no currículo do Estado de São Pautica do filme da Disney “Alice no País das Mara- lo e nas expectativas de aprendizagem proposvilhas” e fizeram uma conexão entre as quatro tas no referido currículo.
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O REPERTÓRIO DOS ALUNOS
Com o objetivo de ampliar o repertório
dos alunos, foi entregue a eles o livro Arte para
Crianças, da editora Publifolha, de Dorling Kindersley. O livro pertence ao acervo da escola e
faz parte dos livros do programa Ler e Escrever
do Governo do Estado de São Paulo, programa
de alfabetização seguido pela rede Estadual de
Ensino, sendo uma das ações do programa o
incentivo à leitura.
Em Junho de 2014, a escola Eça de
Queiroz recebeu diversas caixas com livros
do Programa para cada faixa etária, além de
caixas intituladas como obras de “Não ficção”.
Nessas caixas continham livros sobre o meio
ambiente, sobre a cultura brasileira e livros sobre arte. Esse é um avanço muito significativo
para o Ensino de Arte no Estado, que possui
uma gama restrita de materiais para o trabalho
dos alunos: apenas o caderno de desenho, a
tinta guache, o lápis de cor e o giz de cera.
Eventualmente é possível comprar materiais
com verbas liberadas pelo Estado, mas o campo de compra também é restrito, pois, é determinada a loja para a utilização da verba. O
recebimento de livros sobre arte é um avanço
significativo.

Apenas folhear o livro trouxe para os
alunos novas sensações e ideias sobre a arte.
A Caveira de Diamante transformou-se em um
objeto encantador principalmente pelo gosto
que as jovens do Quinto Ano, que estão com
10 anos de idade, têm pelo desenho Monster
High e que tem como personagens as filhas
dos monstros dos filmes de terror que estão
em idade escolar vivendo todos os conflitos da
adolescência.
O tema “caveira” é muito recorrente
e com isso a caveira aparece estampada em
boa parte do material escolar das meninas, a
caveira de Damien Hirst assume para elas um
significado novo. Enquanto o artista quis celebrar a vida através da criação da obra, para
elas, a Caveira com Diamante é mais uma representação do desenho com o qual elas se
identificam.
Ferraz e Fusari (2009, p. 70) afirmam
que “de um modo geral, as crianças apropriam- se das imagens, sons e gestos contidos
nas mensagens veiculadas pelas mídias, reelaborando- os e reutilizando-os na maioria das
vezes de uma maneira pessoal.” A escultura
de Anish Kapoor transformou-se em uma brincadeira de adivinhação, o que seria a escultura? Ela criou a sensação de que escondia algo
dentro de si, a insinuação de que o trabalho
parecia uma grande rosquinha causou risadas
e novas piadas com alimentos sobre o que poderia ser a obra.

Em duplas os alunos folheiam o livro
“Arte para Crianças” (a quantidade recebida foi
de apenas 18 exemplares), riquíssimo em imagens e começaram a ver um lado da arte que
não conheciam. O livro ajudou a lembrar de
assuntos dos anos anteriores, como por exemÉ após esse momento de apreciação
plo o estudo da Arte Rupestre, a arte feita em
rochas pelos homens da caverna, que eles es- livre da obra, em que os alunos criam os seus
tudaram no Segundo Ano, sugerindo o preparo significados que o professor, com sua mediade uma tinta feita com terra e água e utilizando- ção, contextualiza a obra, explicando quem é o
-a na criação artística.
O que eles não conheciam, ou não
imaginavam que era arte, foi a Arte Contemporânea. Os grafites nos muros e as esculturas.
O trabalho de Damien Hirst2 com sua Caveira revestida de Diamante, Pelo amor de Deus,
chamou muito a atenção e a escultura de Anish
Kapoor3, Portão de nuvem.

2 Escultor, pintor e gravurista, Hirst é um inglês famoso
e controverso, suas obras são vendidas a preços altíssimos e provocam polêmicas sobre o que é considerado
arte.
3 Artista plástico indiano que produz esculturas de metal enormes com formas curvas e simples.
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artista, qual a sua intenção ao compor
a obra, os materiais utilizados, onde a obra
está exposta entre outros aspectos. Todas essas informações estavam contidas no livro,
mas cabe ao professor chamar a atenção do
aluno para essas informações:
Conhecer os artistas, ver como trabalham, observar
suas obras é outro passo para aprender a pensar e
apreciar arte. A observação atenta do trabalho artístico
e sua inserção na sociedade, a sua identificação, a percepção da linguagem e dos significados que contém,
são conhecimentos específicos do campo artístico e
que aprimoram tanto o processo de produção como
a percepção estética (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 29).

Fica evidente que o repertório dessas
crianças causa uma forte influência na percepção que eles têm das obras de arte. Mas, é um
repertório baseado em suas vivências cotidianas sem o contato com manifestações artísticas ou sem a percepção desse contato. Eles
não são capazes de fazer comparações entre
as obras de arte do livro e outras obras de arte
conhecidas por eles. Há a necessidade de ampliação desse repertório, para que durante a
criação artística dessas crianças haja novas
possibilidades.

AMPLIANDO O REPERTÓRIO NO USO
DE SUPORTES NÃO CONVENCIONAIS
Foi proposto um estudo sobre o uso de
materiais não convencionais na arte, levando
em consideração que os alunos consideram
arte apenas a pintura de quadros. Eventualmente, a escola faz um descarte dos utensílios
usados na cozinha e pratos, copos e talheres
são substituídos. Por serem de plástico, eles
possuem uma vida útil de cinco anos.
Os materiais descartados tornam-se,
então, suporte para a arte. Os pratos foram preparados antes da atividade para que os alunos
pudessem pintá-los com a tinta guache sem
que ela descascasse. Uma tinta para plástico
na cor branca foi usada neste procedimento
como base. Os alunos, então, criaram a sua
obra com tintas coloridas, experimentando o

formato do prato e o resultado obtido através
da tinta que escorria por suas paredes, a sobreposição de cores e a mudança nas pinceladas.
A arte não é apenas feita no papel, o
próprio corpo pode ser um suporte. Nessa atividade com um material não convencional na
criação artística, os alunos puderam experimentar a criação com um material inusitado.
Os alunos entenderam que o prato perdeu a
sua função como prato, ele não seria mais utilizado nas refeições, tornou-se uma peça artística. A utilização dessa peça foi uma surpresa,
para eles, que puderam entender que é possível transformar qualquer material em arte. É
necessário que haja a intenção, a ideia.
O trabalho foi exposto no pátio da escola, durante um evento chamado “Encontro
com o autor” em que um escritor compareceu
à escola para conversar com os alunos sobre
a profissão de escritor. A escola recebeu neste
dia toda a comunidade, pais e alunos tiveram a
oportunidade de apreciar o trabalho desenvolvido com os pratos. Os pratos foram colados
na parede de forma aleatória, espalhados pelo
espaço, colorindo a parede.
O modelo escolhido para a exposição
remete à obra Ralo de Robert Gober4, exposta na Bienal que ocorreu no segundo semestre do ano de 2011 no Parque do Ibirapuera
em São Paulo, Em nome dos artistas – Arte
contemporânea norte-americana na Coleção
Astrup Fearnley. Na obra de Robert Gober, um
ralo foi colocado em uma parede. A colocação da obra na parede mudou completamente
a relação que as pessoas tinham entre ela e o
espaço, pois esperamos encontrar o ralo em
uma pia ou no chão.
Ao colocar os pratos na parede, houve uma mudança na relação das pessoas com
esses pratos. Esperamos encontrar pratos sobre a mesa. Os alunos apreciaram a exposição
e poucos questionaram sobre a utilização dos
pratos quando foram devolvidos após a expo419
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sição. “Podemos usar os pratos para comer?”.
Com as tintas e o verniz utilizados no prato,
não seria mesmo recomendável, por não serem específicos para fins de alimentação, de
qualquer modo, não era esse o objetivo final
do trabalho, o prato tornou-se um objeto artístico, uma obra de arte, perdendo a sua função
como prato e assumindo uma nova função, o
conselho dado aos
4 Vive e trabalha em Nova York, Estados Unidos. O
artista americano realiza um trabalho de caráter pessoal criando o que chamamos de “mobília psicológica”
ao distorcer objetos alterando a nossa relação com as
coisas.

alunos foi para que deixassem o seu
trabalho exposto em suas casas, para que
outras pessoas também pudessem ver a sua
obra.
Plantou-se a ideia de que a arte não é
apenas o que desenhamos, e não precisa ser
apenas no papel, podemos usar outros materiais. Expor os trabalhos foi muito significativo,
os pais também tiveram a oportunidade de vivenciar os trabalhos dos filhos.

MATÉRIA EXPRESSIVA: A
CONSTRUÇÃO DA MATÉRIA
Essa parte da pesquisa trata da materialidade a partir da criação da matéria. Se o
suporte pode ser algo novo, inusitado, porque
a matéria, o que é utilizado na obra, não pode
ser da mesma forma? O material precisa dialogar com o aluno, tornar-se verdade para ele e
tornar-se uma experiência viva no processo de
criação.
Na contextualização sobre o tema materialidade, os alunos conheceram a história da
ceramista Shoko Suzuki. De origem japonesa,
a ceramista chegou ao Brasil e sentiu-se acolhida no país. A artista prepara toda a sua matéria, o barro, as tintas por ela utilizadas e o
verniz. Ela própria realiza a queima das peças,
todo o processo é feito por suas mãos.

Na escola pública lidamos com a falta
de material o tempo inteiro. Faltam papéis, tintas e até mesmo materiais não convencionais.
Foi pensando na falta de materiais que foi desenvolvido um trabalho com massa de modelar fabricada em casa, utilizando ingredientes
comuns e baratos. Essa massa foi escolhida
por ser simples de ser produzida e por dialogar
com o trabalho de Suzuki que prepara o seu
material, pinta o trabalho e realiza a queima.
Essa massa também será preparada, assada
e pintada. Novamente trabalhamos com o não
convencional na arte e com uma nova forma
artística para os alunos: A escultura. A receita
usada na sala de aula é a seguinte5:
4 xícaras de farinha de trigo; 1 xícara
de sal;
1 xícara e meia de água; 1 colher de
sopa de óleo.
Mexer tudo em uma vasilha e modelar em seguida. Quando a peça estiver pronta,
você pode assá-la no forno e pintá-la em seguida. “Cada materialidade abrange, de início,
certas possibilidades de ação e outras tantas
impossibilidades” (OSTROWER, 2001, p. 32).
5 Pesquisa na internet, site: http://www.mundinhodacrianca.net/2012/01/3-receitas-de-massinha-de-modelar.html

Apesar das infinitas possibilidades de
criação com a massa de modelar, a matéria
utilizada também apresentava as suas impossibilidades. Os alunos lidavam com essa matéria
buscando modelar de forma perfeita a sua escultura. No entanto essa massa de modelar é
excessivamente mole, o que nem sempre proporciona os resultados esperados.
O que também se observa em muitos
trabalhos é o bidimensional. Apesar da escultura ser tridimensional, alguns alunos a moldaram no papel como se fosse um desenho. A
consistência da matéria contribuiu para esse
fato. O aluno deposita no seu trabalho o seu
próprio ser. O que aparece na escultura é um
reflexo do próprio aluno.
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Sendo intencional, ou não, aqueles alunos
com problemas de alfabetização foram os que
menos demonstram sua criatividade, reclamando
diversas vezes que não sabiam o que fazer, que
não tinham ideias. Instigá-los a buscar uma forma
de se expressar através da massa de modelar foi
um grande desafio. É importante que o professor
respeite o seu aluno em seu processo de aprendizagem. Nenhum aluno é igual, de forma que eles
não aprendem da mesma forma.
Os alunos não estavam habituados a trabalhar com esse tipo de matéria, foi uma novidade
para todos. Apesar da receita estar na internet, ninguém a conhecia. O novo chama a atenção e inspira a criatividade. Uma folha de papel nem sempre consegue resultados tão inusitados quanto a
massa de modelar. Os alunos sentiam o seu cheiro, a sua textura e chegavam mesmo a provar um
pouco da massa (salgada!), quando foi informado
que ela era feita com farinha de trigo. Impressionava saber que a massa ia ao forno para tornar-se
dura e poder ser colorida com tinta guache.
Na nossa cultura, como em muitas outras,
o pão é um alimento muito consumido. Essa massa ao ser modelada foi diversas vezes comparada
ao pão, por sua aparência e cheiro. Curiosamente,
muitos alunos tendem a construir esculturas de alimentos, principalmente de uma coxinha.Nenhuma
obra abstrata surgiu do contato com essa matéria.
O repertório dos alunos os impelia a construir algo
que eles já conheciam, sem buscar algo inusitado.
Muitos alunos traziam para a escultura aquilo que
já gostavam de desenhar no papel, o tema futebol
apareceu muito na escultura dos meninos, e nas
esculturas das meninas, podemos ver corações e
flores.

mostra que o objetivo de mediar os alunos até o
conhecimento foi atingido.
Essa matéria é efêmera, a escultura permanece intacta por alguns meses e em seguida
começa a deteriorar-se. É um bom momento para
se trabalhar com as crianças o efêmero na arte,
tema muito comum, o artista Vik Muniz6 é um bom
exemplo. Suas obras feitas de macarrão e açúcar
têm como objetivo a fotografia, uma boa forma de
não se esquecer da obra que foi criada.
Para as crianças o simples e o inusitado
possuem um grande valor e eles começam a perceber que a arte pode surgir de onde menos se
espera.

CULTURA AFRICANA: ORIGENS
AFRICANAS NA CULTURA
BRASILEIRA
6 Brasileiro radicado nos estados unidos, utiliza novas
mídias e materiais em suas obras, como açúcar e pilhas de lixo. As fotografias de suas obras fazem parte
de acervos particulares e de Galerias em São Francisco, Madri, Paris, Moscou e Tóquio.

Outro momento importante da pesquisa foi o estudo sobre a Cultura Africana. A arte
brasileira, assim como o povo brasileiro, possui
uma grande miscigenação, recebemos muitos
imigrantes em nosso país e todos eles trouxeram a sua contribuição para a nossa cultura
que tornou-se rica e diversificada. Muitas vezes
as origens da nossa arte se perdem, pouco ou
nada é ensinado para os alunos sobre as principais influências em nossa arte, que resultam
nos trabalhos dos principais artistas brasileiros
do nosso tempo.
O Ensino da Arte Indígena e da Arte Africana muitas vezes é feita de forma errônea, o que
resulta em uma má interpretação das nossas origens. Ensinar sobre a cultura indígena não é pintar o desenho de um índio e cantar músicas em
sua homenagem no Dia do Índio, é necessário um
real estudo sobre a sua cultura e a sua produção
artística que influencia tão ricamente a todos nós.
O mesmo ocorre com a cultura africana. Muitas
vezes ela nem é mencionada nas aulas de Arte e
os alunos nada sabem sobre ela.

A inexperiência das crianças na manipulação de novas matérias não permitiu um aprofundamento na essência do seu próprio ser. Mesmo
assim, a experiência foi significativa na relação que
eles tiveram com essa nova matéria, no prazer da
descoberta e em perceber que é possível se fazer
arte com materiais inusitados. Uma parte gratificante foi vê-los pedir a
receita da massa de modelar para criarem mais em suas casas. Alguns voltaram para a
escola no outro dia contando que fizeram a massa
em casa e que “deu certo!”. Alguns alunos aprimoraram a técnica, pesquisando na internet desCom o objetivo de ampliar ainda mais os
cobriram que era possível colorir a massa durante
conhecimentos
das crianças sobre a cultura afrio preparo com corantes para alimentos. O resultado foram esculturas coloridas. Ver esse resultado cana, tão presente em nossas vidas, foi feito um
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seminário para apreciação desta cultura e excepcionalmente com o Quarto ano foi realizado um
projeto de confecção de máscaras africanas. Essa
pesquisa foi realizada com os alunos do Quinto
Ano, que participaram do seminário sobre a Cultura Africana, mas, nesse primeiro momento, apenas
o Quarto Ano realizou a confecção das máscaras.
O seminário mostrava as obras do Mestre
Didi 7 e um panorama sobre a sua vida. Filho de
uma mãe de Santo, o artista realizou obras inspiradas na sua religião. Pelo primor na realização
dessas obras desenvolvidas por Mestre Didi, elas
tornaram-se objetos artísticos, obras de arte que
mostram uma beleza e uma qualidade excepcional. No seminário também foi falado sobre a artista
Goya Lopes, que é estilista e cria diversas estampas para roupas e acessórios.

com o autor” o mesmo evento em que foram expostos os pratos pintados pelo Quinto Ano, descrito no capítulo “Ampliando o repertório no uso de
suportes não convencionais” deste artigo.
Além de usar as máscaras, os alunos cantaram músicas africanas. A música, para os africanos, é parte integrante da vida social e religiosa,
possui um sentido básico de comunicação. Cangoma é um canto dos escravos africanos que foram enviados ao Brasil durante o período colonial.
Quando esses negros se reuniam para dançar,
tocar e cantar, esse momento se chamava Cangoma. Nessa música, há uma referência à libertação
da escravatura8:

Tava Durumindo Cangoma me chamou
Disse: “levanta povo! Cativeiro já acabou” SanAs crianças também assistiram a um ví- sa Kroma
Nena yo ke ke Kokomba Sansa Kroma
deo que fazia um panorama sobre a África e falava
sobre as máscaras africanas, mostrando diversas Nena yo Kokomba
representações e a sua utilização em danças e rituais. As máscaras na Cultura Africana possuem 8 Versão do Grupo Tambores de Minas, a música (Canuma forte simbologia. Quem as usa incorpora um goma e Sansa Kroma) é parte integrante do CD de
novo ser, uma outra pessoa, como um persona- Apoio para o trabalho com o livro “Outras Terras, Outros
sons” de M. Berenice de Almeida e Magda Dourado
gem. A máscara protege quem as usa.
Pucci.

Sansa Kroma é um pássaro que protege as crianças e que pode carrega-las se houver
algum perigo. Essa canção está relacionada ao
apartheid, quando muitas crianças perderam seus
Alguns alunos ficaram assustados com pais na África do Sul.
alguns modelos de máscaras que representaOs alunos cantaram essa música e realivam animais, foi algo novo e muito diferente dos
tipos de máscaras que eles estão habituados a zaram a sua percussão utilizando claves, também
ver. Contudo, se sentiram livres em suas criações. conhecidas como “paus de rumba”. O material foi
As máscaras criadas pelo Quarto Ano foram fei- improvisado. Como a escola não dispunha do instas com bexiga e jornal. Uma bexiga foi enchida trumento, paus de vassoura cortados em pedaços
e serviu como um molde para o rosto. Os alunos de cerca de 20 centímetros serviram como instruutilizaram camadas de jornal embebido em uma mento musical transformando-se em claves.
mistura de água e cola e criaram camadas sobre
A maioria dos instrumentos de percussão
essa bexiga, fazendo um “empapelamento” da bexiga. Após a secagem do jornal, a bexiga foi estou- utilizados no Brasil são de origem africana, como
rada e o resultado foi uma máscara rústica com o o atabaque, a cuíca, a zabumba, o pandeiro, o
tamborim, e agogô, entre outros. Saber sobre as
formato do rosto.
nossas origens nos ensina quem somos, e nos
A máscara foi ajustada no rosto das crian- faz ter orgulho e a valorizar toda a nossa arte e a
ças e as sobras foram retiradas, em seguida foi nossa história.
7 Artista plástico, escritor e sacerdote afro-brasileiro.
Ancestralidade e religião são os temas de suas esculturas feitas com miçangas, búzios, palha e couro.

cortado os olhos, a boca e o nariz e cada um decorou a sua máscara de acordo com o seu gosto, desenhando-a e pintando-a com tinta guache.
As máscaras foram utilizadas no evento “Encontro
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos alunos que observaram a exposição de pratos e não sabiam a sua origem ficaram
impressionados ao saber que eram os antigos pratos da merenda escolar. Os próprios alunos
que pintaram os pratos, ao olhá-los pela primeira vez pintados de branco, não
reconheceram esses pratos. Transformar um utensílio do dia-a-dia em arte foi uma surpresa para eles e uma possibilidade na criação artística. O trabalho com a massa feita de farinha
de trigo, rendeu ótimos resultados. A busca em criar a massa por conta própria é a principal
interferência causada por esse trabalho. O aluno percebeu que ele próprio é capaz de desenvolver a sua materialidade.
Com a receita na mão e muitas ideias na cabeça, houve massinhas coloridas criadas por
eles em casa. Alguns levaram para a escola para mostrar o resultado. Houve a necessidade da
criação, essa necessidade foi uma iniciativa do aluno, sem a obrigação de realizar aquela atividade. Ele sentiu a necessidade de criar e expressar-se. Houve casos de alunos em que a mãe
ficou interessada na massa de modelar ao ver o trabalho do filho e escreveu uma carta para a
professora pedindo a receita.
A maneira como a Arte Africana refletiu para cada aluno foi um momento importante
nessa pesquisa. Os alunos produziram suas máscaras africanas antes de ver modelos de máscaras para que eles não copiassem os modelos. Quando eles tiveram a oportunidade de ver as
máscaras, elas causaram um grande estranhamento nos alunos que esperavam ver máscaras
“bonitinhas” e não alguns modelos mais grotescos. Aprenderam então que na arte não há apenas o belo.
Logo após a aula em que os alunos assistiram a apresentação de Slides sobre a vida
e influência da cultura africana nas obras de Mestre Didi, a mãe de uma aluna, que não quis
se identificar, ligou para a escola reclamando que a sua filha estava sendo doutrinada em outra
religião e que a professora estava falando sobre macumba na sala de aula.
Mestre Didi durante toda a sua vida e carreira evitava dar entrevistas pois se preocupava
com a repercussão de suas palavras. Ele não queria que a sua fala fosse deturpada por causa
da sua religião. Lutou a sua vida toda para que ocorresse o reconhecimento do Candomblé.
Mesmo após a sua morte, o preconceito com a sua obra nos obriga a refletir sobre a pobreza
cultural em que vive os nossos alunos. As pessoas associam os Orixás do Candomblé com algo
ruim, como se fosse maligno. Na realidade os Orixás são elementos da natureza.
No telefone, foi explicado para a mãe que o conteúdo ministrado em aula fazia parte do
Currículo do Estado de São Paulo e que de nenhuma maneira houve a intenção de converter os
alunos ao Candomblé. Apenas foi falado sobre a religião de origem africana e que essa era a
inspiração para as obras de Mestre Didi, que tornaram-se arte pela forma contemporânea de sua
criação, pela beleza, zelo e cuidado do Mestre na sua construção. Se
Mestre Didi não é um artista, Aleijadinho também não é, pois sua principal produção são
obras sacras, como as do Mestre Didi.
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Aprender sobre uma religião diferente não significa que você faz parte dessa religião, nas
aulas sobre a cultura africana, os alunos conheceram algo novo, nunca visto antes por eles. A
interferência ocorreu na quebra da barreira do preconceito em relação a uma obra sacra. Os alunos aprenderam a olhar a obra como um todo, forma e conteúdo. Reconheceram nela a beleza
e encantaram-se com os detalhes.
Na aula seguinte ao telefonema da mãe, a conversa com a turma foi sobre a necessidade de ampliarmos o nosso conhecimento sobre a nossa cultura e combater o preconceito frente
ao desconhecido. Foi comentado com os alunos sobre o telefonema e foi feito um convite para
que quem quisesse trazer os pais para assistir a aula, poderia fazê-lo.
Apesar do telefonema agressivo da mãe, o estranhamento causado pela obra foi ótimo,
de alguma forma a obra chamou a atenção. E interferiu na maneira do pensar sobre a arte. O
maior resultado obtido com essa pesquisa refletiu na reação dos pais. O aluno conseguiu levar
a mensagem até sua casa. Conseguiu passar esse conhecimento e dividir as descobertas. Mesmo quando a reação não foi positiva, houve a interação entre a obra, o aluno, e um outro, que
tornou-se detentor desse conhecimento que se multiplica.
O século XX foi um período de grandes descobertas, tragédias e conquistas: duas guerras mundiais, a invenção do avião, a chegada do homem à lua e a revolução causada pela
informática. O artista moderno a tudo observa e se expressa influenciado por esse mundo tumultuado que o rodeia. No início do século XX o artista buscou, e ainda busca, novas formas e
materiais que contemplem a sua capacidade de criação na arte moderna. A fotografia libertou
os artistas que não precisavam mais fazer seus registros de forma realista. O que importa agora
é a criatividade e a livre expressão. Vários estilos podem conviver em uma mesma época e no
mesmo lugar. Dessa concepção surge a Arte Moderna que contempla todas as atividades descritas nesse artigo.
Suporte e materiais não convencionais foram os principais temas da Arte Moderna abordados nessa pesquisa contemplando a necessidade criativa dos alunos. A Arte não é mais algo
distante, ela está próxima, no cotidiano de cada criança que começa a perceber que há arte no
seu desenho favorito, nos objetos que decoram a sua casa e até mesmo na religião. A Arte está
em tudo e faz parte da vida.
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DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM NA LEITURA
E ESCRITA E O PAPEL DO PROFESSOR

RESUMO: com este artigo, 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 de 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.
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.
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OS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
NA LÍNGUA PORTUGUESA DENTRO
DA LEITURA E ESCRITA
Para Morais e Poppovic (1966), 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.

Por isso que a função do educador é
criar condições ao aluno para que ele realize
sua própria aprendizagem, conforme seus interesses, necessidades. Assim criar condições
de leitura não implica apenas em proporcionar
acessos aos livros, mas também em fazer uma
releitura de quadros, uma obra, uma paisagem,
situações reais ou imaginárias (SMITH, 1978).

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
Segundo Morais e Poppovic (1966) a discutam e reformulam as práticas escolares
,pois o aluno aprende naturalmente a falar a
compreensão da leitura dá-se em três níveis
linguagem do grupo em que vive (linguagem
• Literal, engloba a compreensão das regional) e cabe a escola desenvolver a linguagem oral que o aluno traz ,através da atividade
ideias propostas no texto .
• Inferencial, pressupõe a análise do signi- pedagógica que deve garantir a aprendizagem
da leitura e escrita (SMITH, 1978).
ficado, baseada na experiência do leitor.
• Crítico, compara as ideias do autor com
Portanto, a leitura é um processo adreferenciais internos do leitor.
quirido ao longo prazo e acaba determinando
Frank Smith (1978) psicolinguística, es- o sucesso ou fracasso na aprendizagem. Pretudando a leitura mostra que gradativamente cisamos resgatar em nossas escolas, a prática
os pesquisadores da linguagem passam a con- da leitura por prazer, sem cobranças de entensiderá-la como um processo, no qual leitor par- dimento de textos, através das provas cansatiticipa com uma aptidão que não depende basi- vas e acadêmicas, pois o aluno aprende a ler
camente de sua capacidade de decifrar sinais, quando pratica, e não passivamente copiando
mas sim de sua capacidade de dar sentidos a inúmeras vezes uma palavra ou frases (SMITH,
1978).
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 (SMITH, 1978).

Os pedagogos e os educadores foram
os primeiros a se preocuparem com os distúrbios apresentados por alunos com dificuldades em qualquer tipo de aprendizagem.Entre
os distúrbios da leitura os de maiores frequências são:
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vocabulário visual, isto é, os números de palavras são pobres quase nulos. Os disléxicos do
Dislexia, termo proposto, em 1917, tipo misto reúnem as dificuldades desses dois
por Hinshelwood, refere-se à dificuldade para tipos, estes precisam de um tratamento mais
aprender a ler encontrada em indivíduos sau- rigoroso (BODER, 1973).
dáveis, de inteligência normal ou superior, e
Atualmente, o conceito de dislexia fragsem deficiências sensoriais. Pesquisas realizadas em vários países mostram que cerca de mentou-se para dar lugar aos modelos genéticos da leitura e, portanto, os distúrbios de
10 a 15 % da população mundial é dislexia.
desenvolvimento da leitura. Pesquisas acomÉ provavelmente disléxico o aluno que, panham os alunos desde o primeiro ano do
ao ler ou escrever um ditado apresenta sempre ensino fundamental até o nono ano do ensino fundamental II, e examinam regularmente
dificuldades como:
a propósito de toda uma série de fatores. As
• Inverter a ordem das letras. Por exem- observações coletadas são por outras até chegar a um diagnóstico mais preciso da dislexia
plo, pro em vez de por.
• Trocar as letras, pois confunde ao ouvir (BODER, 1973).
ta e dá ou fa e va.
• Nunca saber, com segurança, de que
Em geral o aluno disléxico é considelado fica a parte redonda da letra d e b ou p.
• Não distinguir o n do u por não saber, ao rado desatento, preguiçoso, sem vontade de
aprender, criando uma situação emocional que
certo distinguir o lado da letra.
tende a se agravar, especialmente em função
Em neuropsicologia do adulto, muitos da injustiça que possa a vir sofrer. Reprovações
autores chamam a atenção para os subtipos e abandono escolar são ocorrências comuns
de dislexia. Distinguem três variedades nas na vida de um disléxico. Existem consequênperturbações léxicas produzidas por seus pa- cias mais profundas no nível emocional, como
cientes: a dislexia visual, em que as palavras diminuição de autoconceito, reações rebeldes.
emitidas são graficamente semelhantes as pa- Os disléxicos precisam de tratamento especialavras a serem lidas, a dislexia de superfícies, lizado tanto quanto outro deficiente na área da
na qual os erros parecem se originar de uma linguagem, mas precisam, e muito do auxílio
má aplicação das regras de correspondências especial do professor (BODER, 1973).
grafema-fonema, a dislexia profunda, em que
os pacientes produzem erros semânticos. O
interesse dessa abordagem e de outras é, enriquecer a semiologia dos distúrbios adquiridos
pela leitura.

DISLEXIA

Numa pesquisa sobre dislexia. Boder
(1973) diferencia os disfonéticos (67%), os
diseidéticos (10%) e o grupo misto (23%). Os
disfonéticos leem bem as palavras que eles
conhecem, isto é, que eles memorizam visualmente, mas não podem ler, nem escrever
as palavras que encontram pela primeira vez.
Os diseidéticos caracterizam-se por uma leitura lenta, correta, baseada na decodificação
fonética, mas podem ler palavras curtas. Seu
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DIFICULDADES DA LEITURA
SILENCIOSA

DIFICULDADE NA COMPREENSÃO DA
LEITURA

Para Coelho (1999), a leitura silenciosa é o ato de ler em frente a uma estimulação
escrita, mantendo o corpo na mesma posição,
sem movimentar os lábios, usando apenas os
olhos como elementos indicadores. As dificuldades mais comuns nesse tipo de leitura são:

Para Alves (1982), compreender o que
se dizer, perceber integralmente o significado
do que está escrito ou do que está sendo falado, para algumas pessoas pode se tornar uma
tarefa muito difícil.As dificuldades de compreensão de leitura são ocasionadas por problemas relacionados a velocidade ,pois a leitura
• Perda de linha durante a leitura chegan- silabada impede a retenção do texto ,mais que
do a ocorrer salto de linha.
a leitura fluente.
• Repetição da mesma frase ou palavras
várias vezes.
O autor ressalta (1982) que a deficiên• Necessidade de apontará palavras, com cia de vocabulário oral e visual impede uma
lápis, régua ou dedo.
perfeita compreensão visto que o leitor não
• Lentidão ao ler, acompanhada de dis- consegue ter uma visão global do contexto
persão.
lido. Outra dificuldade é a utilização inadequa• Leitura subvocal (cochichada), através da dos sinais de pontuação ,que reduz a velode emissão de sons ou não.
cidade da leitura e pode provocar uma interferência no significado do que está sendo lido.
As dificuldades de leitura silenciosa podem atrapalhar os alunos na compreensão de
Portanto, a incapacidade para seguir
um texto, pois eles acabam perdendo a men- instruções, tirar conclusões e reter ideias, aplisagem central do texto o que dificulta sua com- cando-as e integrando à própria vivência antepreensão de seu todo (COELHO, 1999).
rior.As dificuldades de aprendizagem da leitura
aqui citadas são encontradas em especial nos
Espera-se que a leitura silenciosa seja alunos de ensino fundamental I e II, podendo
uma atividade muito mais rápida que a leitu- raramente aparecer em alunos do ensino méra oral, pois não envolve a articulação de pa- dio.
lavras. Na verdade, a medida que o leitor vai
se familiarizando com a linguagem escrita, a
ESCRITA
leitura silenciosa torna-se mais rápida porque
passa a depender apenas da velocidade de
Quanto à análise da língua escrita no
captação do significado das palavras impres- contexto social e escolar implica o pressuposto
sas (COELHO, 1999).
de que não existe uma escrita geral ou abstrata e a escola não é o único local de acesso à
leitura e escrita .Assim a alfabetização deve ser
entendida como um processo de compreensão
da natureza da escrita enquanto sistema de representação das sociedades modernas ,construindo prática que só adquire sentido no espaço social .A convivência social com o mundo
da escrita leva a elaborar informações sobre
seus usos e funções (ALVES, 1982).
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Nesta concepção (1982), o aluno con• Distorção das formas das letras o e a ,
vive antes de entrar na escola com o uso social
• Separação inadequada das letras (AJUda escrita, e é essa relação com a vida que a
RIAGUERRA, 1977).
escola deve ter por objetivo no trabalho com
a leitura e a escrita. Construída ao longo da
Uma dificuldade típica observada nas
história da humanidade, a escrita é uma prática disgrafias é a escrita em espelho. A pessoa
cultural que só se adquire sentido no espaço com dificuldades de aprendizagem da escrisocial da interlocução.
ta, ao não possuir uma representação estável
dos traços componentes dos grafemas e posA maioria dos linguistas e professores suir apenas partes da informação, produz uma
pensam que a função da escrita é transcrever confusão e uma escrita em espelho (AJURIAa linguagem oral, assim como a função da es- GUERRA, 1977).
crita é descrever sons. Nessa concepção, a
linguagem oral é natural a que se desenvolve,
O aluno digráfico não é portador de deenquanto a escrita, a que se deve ser ensina- feito visual nem motor, e tão pouco de qualquer
da. Encontramos basicamente três tipos de dis- comprometimento intelectual ou neurológico.
túrbios da escrita, as disgrafias ,as disortogra- No entanto, ela não consegue realizar no plano
fia e os erros de formulação e sintaxe (ALVES, motor o que captou no plano visual. Existem
1982).
níveis de disgrafia, desde a incapacidade de
segurar um lápis na mão ou traçar uma linha,
até apresentada por alunos que são capazes
DISGRAFIA
de fazer desenhos simples, mas não de copiar
Segundo Ajuriaguerra (1977), pode- figuras ou palavras mais complexas (AJURIAmos definir a disgrafia como uma deficiência GUERRA, 1977).
na qualidade do traçado gráfico. Está se, porDISORTOGRAFIA
tanto, falando de alunos que por vários motivos
apresentam uma escrita ilegível ou demasiada
lenta, o que impede um desenvolvimento norPara o autor (1977), caracteriza-se
mal da escolaridade.
pela incapacidade de transcrever corretamente
a linguagem oral, havendo trocas ortográficas
As disgrafias seriam caracterizadas por e confusão de letras. Essas dificuldades não
problemas ou alteração no funcionamento de implica a diminuição da qualidade do traçado
algum módulo ou processos envolvidos na es- das letras.
crita. É a dificuldade de passar para a escrita
o estímulo visual da palavra impressa. CaracConsidera-se que 90 %das disortograteriza-se pelo lento traçado das letras, em que fias têm como causa um atraso na linguagem.
geral são ilegíveis (AJURIAGUERRA, 1977).
Os 10% restantes têm como causa uma disfunção neurofisiológica. As características da
As disgrafias poderiam ser conceitua- disortografia são:
lizadas nos seguintes termos, trata-se de casos, que sem nenhuma razão aparente, ma• Troca de grafema, geralmente as trocas
nifestam-se dificuldades na aprendizagem da
de fonemas representam fonemas homorgâescrita no contexto de uma inteligência dita
nicos acontecem por problemas de discrinormal, com ambiente familiar, e suspeita-se
minação auditiva. Quando o aluno troca os
que o déficit esteja em alguma disfunção na
fonemas na fala, a tendência é que ele esárea da linguagem. Além disso, as áreas não
creva apresentando as mesmas trocas.
linguísticas funcionam adequadamente como
• Dificuldades em perceber as sinalizapor exemplo, em raciocínio ou cálculo numérições gráficas como, parágrafos, travessão,
co (AJURIAGUERRA, 1977). As características
pontuação e acentuação.
das disgrafias são:
• Dificuldade no uso de coordenação e
• Apresenta déficit no planejamento da
subordinação das frases,
mensagem e na construção da estrutura sin• Textos reduzidos,
tática,
• Aglutinação ou separação indevida das
• Apresentação desordenada do texto,
palavras (AJURIAGUERRA, 1977).
• Margens inexistentes,
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ERROS DE FORMULAÇÃO E SINTAXE
Nesta vertente (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 (AJURIAGUERRA, 1977).
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
superior e de ter boa compreensão do que lê,
ela fica parada, sem condições de produzir um
texto próprio (AJURIAGUERRA, 1977).
Nos distúrbios de sintaxe, ocorrem erros como omissão de palavras, ordem errada
das palavras, uso incorreto dos verbos e pronomes, terminações incorretas das palavras e
falta de pontuação.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE
DO ALUNO PROBLEMA. E COMO
REVERTER OS PROBLEMAS DE
APRENDIZAGEM

Este processo de ensinar implica em
uma nova forma de conceber a sala de aula
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 (MASETTO, 1992).

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: diálogo com
a colaboração, trabalhos em conjuntos ou em
grupos, etc. (MASETTO, 1992).
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 (MASETTO,
1992).

Alguns comportamentos práticos poderão ser seguidos pelos professores que deseFalar de relação professor-aluno implijarem construir uma nova relação pedagógica,
ca em apresentar algumas considerações acerde amizade, confiança e afetividade com seus
ca do processo de ensino aprendizagem visto
alunos:
que ,essa relação não ocorre de forma isolada
,pois um processo de transformação da rea• Promover e incentivar a participação dos
lidade escolar deverá ter como um dos seus
alunos no processo de aprendizagem;
principais elementos a valorização do proces• Valorizar a experiência e contribuição
so e do ato de ensinar .
dos alunos;
• Definir, junto com os alunos, objetivos
Segundo Masetto (1992) quando pene metas a atingir, estabelecer recursos adesamos em ensinar, as idéias associativas nos
quados e eficientes.
levam a instruir, comunicar conhecimentos ou
• Desenvolver uma aula participativa
habilidades, fazer saber, mostrar- ações de um
com a colaboração dos alunos (MASETTO,
professor, que aparece como agente principal
1992).
e responsável pelo ensino.
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Esses comportamentos gerarão também mudanças nas estruturas das aulas, tais
como:

aspectos sócio-culturais que provocam os
distúrbios de aprendizagem nos diversos aspectos físicos e psicológicos

• Relação entre professor-aluno deve ser
uma ação de equipe e parceria num relacionamento de diálogo.
• 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 (MASETTO, 1992).

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 (ALVES, 1982).

• 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

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:

Após uma análise criterioso, o professor junto com os especialistas da escola encaminhará o aluno para um tratamento espeO PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DAS cífico para sua deficiência. Além do trabalho
feito com o especialista, cabe ao professor o
DIFICULDADES DE LEITURA
atendimento individual, exigindo a participação
Segundo Alves (1982), o papel do de acordo com seus limites (ALVES, 1982).
professor, juntamente com a família, é fundaAs atitudes do professor podem minimental, no que diz respeito ao diagnóstico e
acompanhamento dos alunos que apresentam mizar o problema ou gravá-lo.O seu papel é
problemas de aprendizagem específicos da lei- muito importante na internação do aluno ,pois
aqueles com deficiência de aprendizagem são
tura e da escrita.
mais suscetíveis a conflitos emocionais. Dentre
Detectar problemas de aprendizagem as atitudes que devem ser evitadas as mais
é uma das tarefas do professor, porque é ele freqüentes são:
quem deve promover o processo de aprendiza• Ressaltar as dificuldades do aluno, disgem. Diagnosticar estes problemas implica em
tinguindo-o dos demais. Essa atitude faz sudescobrir ou localizar as causas e impedem ou
gerir ou agravar sentimentos de inferioridade
dificultam a realização da aprendizagem. Essa
e frustrações;
tarefa não é só do professor, ele caminha junto
• Corrigir o aluno com freqüência perante
a outros como: psicólogo, fonoaudiólogo, etc.
a classe (faz com que ele se torne alvo de ri(ALVES, 1982).
sos dos colegas e fique exposto ao ridículo);
• Relegar ou ignorar o aluno que não conO diagnóstico escolar é uma tarefa
segue superar sua dificuldade;
complexa que podemos fazer em vários níveis:

• 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 autoconfian434
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ça, demonstrando que não se sente desaMuitos professores alimentam o desinteresse
pelas teorias neuropsicológicas, porgradado por ele. Encorajá-lo a desenvolver
atividades nas quais se distingue dar-lhe que não vem objetivamente a importância de
tais implicações na sala de aula, mas não se
apoio e valorizá-lo sempre que merecer.
pode progredir nas deficiências sem ter o coEsses são alguns passos que os pro- nhecimento causal e científico dos problemas
fessores deverão tomar diante do aluno com (ALVES, 1982).
dificuldades de aprendizagem, sempre incenO professor deverá servir-se de novas
tivando para que ele possa superar todas as
técnicas e métodos para auxiliar todos os aludificuldades (ALVES, 1982).
nos em sala. Ele deverá saber porque usa um
método para aquele aluno, pois está em jogo
COMO O PROFESSOR PODE REVER- seu futuro. Pela ignorância desses assuntos
TER O PROBLEMA DE APRENDIZAGEM
existe a tendência de culpabilizar os alunos
ou pais, com a investigação psiconeurológica,
Para o autor (1982), a busca do suces- essas dificuldades serão superadas (ALVES,
so escolar é uma condução do sistema atual, é 1982).
ele que reforça expectativas e que justifica proOutro aspecto importante para o projetos e esperanças familiares. Alunos com insucesso escolar transportam um peso que reflete fessor utilizar deve ser: trabalhar com entusiasna família, no processo e no grupo de amigos. mo, ser otimista, acreditar nas possibilidades
dos alunos, pois assim será capaz de exercer
A educação é fundamentalmente uma uma influência benéfica na sala de aula como
um todo e em cada aluno individualmente,
verdade descoberta entre o adulto e a crianpois sua atitude é estimulante e provocadora
ça .A escola ,os professores não podem conde comportamentos. O clima da sala de aula
tinuar alheios aos estudos da neurologia e da torna-se saudável, a imaginação criadora, esse
psicologia de aprendizagem .Pois só tendo um tipo de atitude é importante para os alunos
conhecimento global do aluno é que podemos com deficiência de aprendizagem, pois eles
educá-los ,de acordo com suas necessidades precisam de alguém que acreditam e incentiespecíficas (ALVES, 1982).
vam, isso faz com que eles se sintam capazes
de mudar (ALVES, 1982).
A compreensão e o controle do comO educador deverá juntamente com a
portamento da aprendizagem humana têm
exigido e vão exigir muitos anos de trabalho família acompanhar todo o tratamento sem coe reflexão, para que todos tenham direito as branças, sempre incentivando o aluno a promesmas oportunidades de aprendizagem. Os gredir, mostrando que ele é capaz. Pois assim
aspectos neurológicos da aprendizagem têm já dizia Rubens Alves (1982, p.80):
sido exageradamente ignorados pelos “fazeEducadores, onde estarão? Em que cova terão se esdores” de cursos de formação de professores, condido? Professores há milhares. Mas professor é propois muitas vezes concebem as dificuldades fissão, não é algo que se define por dentro, por amor.
de aprendizagem, explicando-as apenas em Educador ao contrário, não é profissão, é vocação. E
variáveis pedagógicas exteriores ao aluno e ao toda vocação nasce de um grande amor de uma grande esperança (ALVES, 1982, p. 80).
educando (ALVES, 1982).
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.
435

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

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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QUANDO AS PALAVRAS NÃO BASTAM: O
ROMANCE GRÁFICO NA CONSTRUÇÃO DA
MEMÓRIA DO PÓS GUERRA NA ESPANHA

RESUMO: A evolução dos quadrinhos na Espanha nos últimos anos doze anos está ligada, entre
outros, a dois aspectos importantes: a primeira é a necessidade de sobreviventes em narrar
eventos da memória individual e, em seguida, uma crescente necessidade de romper com os
padrões estereotipados de quadrinhos de super-heróis. Com base nessas novas demandas,
há o romance gráfico com qualidades artísticas e literárias que colocam os quadrinhos em um
novo nível. Este trabalho apresenta um breve panorama histórico e o papel deste novo gênero
no resgate de alguns eventos ocorridos durante a Guerra Civil Espanhola através das obras El
arte de volar e El ala rota, de Antonio Altarriba e Kim.

Palavras-chave: Comics; Romance Gráfico; Autobiografia; Memória; Guerra.
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INTRODUÇÃO

A

s histórias em quadrinhos fazem parte da memória afetiva de grande parte da
população mundial. Apesar de sua popularidade, sua capacidade narrativa foi,
durante um longo período, ignorada pelos estudos literários e artísticos. Segundo
Eagleton (1994, p.03) “as histórias em quadrinhos do Super-homem e os romances de Mills e
Boon são ficção, mas isso não faz com que sejam geralmente considerados como literatura, e
muito menos como Literatura.”
Nesse aspecto, os trabalhos de Will Eisner, tanto teóricos como artísticos que colocam
os comics como literatura, abriram novas perspectivas de estudo sobre o gênero. O mais recente
fenômeno editorial, herdeiro do gênero comics, é o romance gráfico (ou novela gráfica). Grande
parte das obras existentes no mercado editorial surgiram com base em de relatos autobiográficos, um gênero literário que, segundo Lejeune, se inscreve no campo do conhecimento histórico,
da ação e da criação artístico.
Este trabalho apresentará um breve panorama histórico a partir do trabalho de Eisner e
Spiegelman em sua relação com os trabalhos mais recentes lançados na Espanha, que partem
de relatos pessoais para a construção de uma identidade social e histórica de heróis anônimos.
As obras El arte de volar e El ala rota, ambas de Antonio Altarriba e Kim serão apresentadas
como referência deste gênero na literatura espanhola.
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A EVOLUÇÃO DOS CÓMICS
A literatura e os comics sempre viveram em lados opostos. O que faz com que determinada obra passe a ser reconhecida como
um objeto estético, digno de pertencer ao status literário, passa por um julgamento de valor.
Tal julgamento, por muito tempo, não passou
nem perto de qualquer obra que se identificasse com a cultura de massa.
Os comics, por sua origem popular e
satírica, não representavam os valores literários
e artísticos valorizados socialmente. Considerados uma arte menor, as histórias voltadas para
super-heróis povoam o imaginário de crianças
e adolescentes por décadas, chegaram aos cinemas mas, ainda assim, seus aspectos narrativos, sua complexidade e construção artística
não eram estudados dentro do âmbito acadêmico.
Inúmeros questionamentos em relação
à origem dos comics e sua importância surgiram a partir de 1970. Dentre as principais
ideias está a corrente americana que defende
o gênero como cultura de massa, e os europeus que veem no trabalho a Rodolpho Topffer
o criador do gênero e o consideram dentro de
uma perspectiva artística.
Independente da origem dos comics,
nos últimos anos um fenômeno diferente derivado das tiras tradicionais surgiu, criando uma
nova forma de representar a realidade. Em seu
livro A novela gráfica, Santiago Garcia, realiza
uma panorama histórico dos comics desde
sua possível criação até sua evolução e atual
status.
Segundo o autor, o romance gráfico
(novela gráfica) é fruto do movimento underground da década de 1970 que rompia com a
temática dos super-heróis e com o comic code,
instituído pelo congresso americano na década
de 1950, e investia em histórias com um foco
em vivências pessoais com personagens envolvidos em narrativas complexas. Os personagens, diferente dos estereótipos presentes em
quadrinhos infanto-juvenis, eram tipos comuns,
em situações cotidianas, cujas histórias apresentava uma temática adulta, densa e rechea-

da de conflitos sociais e psicológicos, diferente
dos trabalhos lançados em grande escala pela
Marvel ou pela DC comics.
Considerado o pai do romance gráfico,
Will Eisner, um dos mais renomados artistas
e teórico americano sobre comics, escreveu
Um contrato com Deus (1978) após a morte
de sua filha. Utilizando elementos autobiográficos, foi o primeiro a escrever uma obra com a
estrutura narrativa e artística dos comics, reivindicando um tratamento literário a este gênero.
Sua obra, lançada por uma editora especializada em literatura, foi pioneira tanto por seu formato quanto pelo modo de distribuição. Apesar do esforço de Eisner, a obra não alcançou
o sucesso esperado e logo foi direcionada as
livrarias especializadas em comics.
Contudo, o trabalho abriu uma nova
perspectiva para os artistas que buscavam fugir da forma tradicional ao utilizarem a autobiografia para criar livremente suas obras. Segundo Garcia (2012, p.218) “A autobiografia
era o “antigênero”, definia-se por oposição aos
super-heróis como um relato sem fórmulas, absolutamente sincero e pessoal” Nesse aspecto, Coelho Pace (2012, p.47) afirma que:
a autobiografia não nutre somente relação de oposição
com os outros gêneros memorialistas, ficcionais ou poéticos, mas pode designar um vasto terreno de prática
de expressão do eu. De toda forma, mesmo em seu
sentido amplo, o uso do termo autobiográfico não é
consenso [...] Isso porque o termo parece insuficiente frente à multiplicidade de formas de construção de
identidade pessoal que extrapolam o domínio literário e
o meio escrito (PACE, 2012, p. 47).

Dez anos depois da obra de Eisner,
surgiu o que foi considerado o divisor de aguas
dos romances gráficos, Maus Meu pai sangra
história (1986), de Art Spiegelman. A obra se
tornou referência do gênero ao narrar a história
de seu pai, um sobrevivente do Holocausto e
sua relação enquanto filho do pós guerra.
Se, como postula Compagnon (2009,
p.50) , “a literatura nos liberta de nossas maneiras convencionais de pensar a vida – a
nossa e a dos outros”, a obra de Spiegelman
aborda um tema complexo, utilizando a linguagem dos comics com uma densidade artística
441
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e narrativa que fez com que Maus não pudesse
ser mais colocado como uma simples história
em quadrinhos e provou a capacidade plástica
desse gênero em abordar qualquer assunto,
sem ser considerado literatura menor.
A integração entre imagem e texto na
criação de metáforas visuais que rompiam
com a representação comum do Holocausto,
os uso de personagens antropomórficos em
que representa os judeus como ratos, os alemães como gatos, os poloneses como porcos
e os americanos como cães, em uma relação
que remete a cadeia alimentar e que, consequentemente, as relações humanas estabelecidas naquele período, chocaram a crítica ao
trazer para o gênero quadrinhos uma história
densa que, ao utilizar animais, mostrou o sentimento de impotência dos judeus em relação
as atrocidades cometidas pelo regime nazista.
Na imagem acima, Vladek, pai de Spiegelman, narra a dificuldade de se esconder
dos militares alemães. Nesse momento, pouco
antes de serem presos e levados aos campos
de concentração, o artista utiliza de metáforas
visuais para explicar como os pais se disfarçavam de poloneses, ao colocar nos ratos, máscaras de porcos e, por fim, o caminho formado
pela suástica demonstra que, independente
dos caminhos que pegassem, todos levavam
aos campos de concentração.
Para narrar a história de Vladek, Spiegelman faz uma distinção temporal entre o presente e o passado. O passado se apresenta na
fala de Vladek como recortes de fatos ocorridos entre a década de 1930 e 1940, enquanto
o presente se passa na Nova York da década
de 1970. A relação entre pai e filho é marcada
pelo conflito de gerações. O fato de ser o filho
que não passou pelo sofrimento e o suicídio da
mãe marcaram Artie de tal forma que se sente
alheio ao núcleo familiar.
A obra influenciou novos artistas que
adotaram o formato do romance gráfico com
histórias fechadas, de viés autobiográfico, capaz de expressar ideias e vivências pessoais.
Nos Estados Unidos, inúmeros artistas passaram a utilizar a natureza fragmentária do gênero comics para relatar episódios de violência
doméstica, traumas de infância, abusos sexuais em narrativas que não se destinavam mais
ao público infanto-juvenil.

O ROMANCE GRÁFICO NA ESPANHA E
O RESGATE DA MEMÓRIA
A testemunho na Espanha do século
XX pode ser dividida em dois grupos: o primeiro, dos que se exilaram em outros países
e, dessa forma, relataram os horrores da guerra, e do segundo grupo, que permaneceu no
país e foi obrigado a permanecer em silêncio e
a acatar a nova ordem estabelecida pelo regime instaurado pelo general Francisco Franco.
Segundo Beevor (2015 p.08), “La
guerra civil española es uno de los pocos conflitos modernos cuya historia la han escrito con
mayor eficacia los perdedores que los vencedores.”. Os eventos ocorridos naquele período
foram amplamente divulgados por meio de
obras literárias, como o trabalho de Max Aub e
Ernest Hemingway com a obra Por quem os sinos dobram. Nas artes plásticas, a obra Guernica, de Pablo Picasso, mostrou ao mundo o
ataque perpetrado pelos aliados dos nacionalistas à cidade espanhola, em uma ação que
matou centenas de civis.
Apesar das inúmeras manifestações
contrárias ao regime e os registros da Guerra
Civil sob diferentes formas, para os espanhóis
que permaneceram no país sob o regime franquista, a memória daquele período foi violentamente combatida e a história as informações
começaram a circular a partir da década de
70, com a morte do ditador e o retorno da monarquia. Durante os 40 anos em que o país
ficou sob o domínio do general Francisco Franco, a história disseminada entre a população
era a versão oficial do regime, uma história
marcada pela manipulação dos fatos e silenciamento de seus opositores. Os “rojos”, como
eram chamados os republicanos derrotados,
eram mortos ou presos.
O fim da guerra gerou uma nova onda
de violência que, de acordo com Beevor (2015,
p.617):
al acabar la guerra abierta había, entre
los diversos campos de concentración y los
establecimientos penitenciarios, alrededor de
medio millón de presos sometidos a torturas,
castigos, trabajos forzados, hambre, enferme442
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dades y muerte. Ni los campos ni las prisiones
pretendían reinsertar a los penados en la sociedad: su principal función era la de destruirlos
físicamente o, por lo menos, moralmente, para
que renegaran de sí mismos, convirtiéndolos
en revenidos sin decoro que purgaran su culpa en un limbo en la tierra (BEEVOR, 2015,
p.617).
O medo se tornou o remédio amargo
que todos os sobreviventes do conflito tomavam diariamente, seja pelas revistas, pelos jornais, nas missas e nas escolas. Os direitos
adquiridos pelas mulheres, durante o período
republicano, foram substituídos por valores católicos de submissão e apatia.
O processo de silenciamento instituído
por Franco, enterrava o passado como algo vergonhoso e propagava a ideia de um país forte,
organizado e independente, com forte ligação
entre a igreja e o estado. Os sobreviventes, aos
poucos, foram deixando morrer o sonho de liberdade para se conformar com a realidade
social e política que em nada lembrava os valores pelos quais milhares morreram. Enquanto
perdurou o regime, as poucas obras liberadas
para publicação eram as de cunho religioso ou
que exaltavam a grandeza do regime.
Em relação aos quadrinhos, as obras
de autores espanhóis passaram a ter espaço
e liberdade de criação a partir dos anos 1970,
após a morte do ditador Francisco Franco e do
retorno à democracia. Até então, as obras que
ressaltam a violência da guerra civil e das atrocidades estabelecidas pelo regime franquista,
eram realizadas por artistas exilados na França
e na América Latina,
Os sobreviventes, opositores ao regime
tinham dois caminhos: o exílio ou o silêncio.
Outros milhares não tiveram a mesma escolha
e foram mortos em execuções sumárias. Um
dos primeiros a representar em forma de comics sua própria vivência nos abrigos para órfãos
foi Carlos Gimenez, com sua obra Paracuellos.
O autor perdeu o pai pouco antes de seu nascimento, em 1941 e sua mãe, vítima de tuberculose faleceu quando ele tinha cinco anos.
Sem outra opção, foi levado aos conhecidos
Hogares de Auxílio Social, criados pelo regime

para acolher os órfãos e criá-los dentro de uma
doutrina nada acolhedora.
A obra toda em preto e branco, baseada na memória traumática do artista, criou um
registro histórico do pós guerra sob a visão dos
vencidos que permaneceram na Espanha. Ao
lançar Paracuellos (1976) em capítulos semanais, Gimenez começou a sofrer ameaças de
morte por parte de grupos favoráveis ao antigo
regime e sua obra alcançou êxito porque foi
lançada em outros países. O trabalho do não
aborda a Guerra Civil mas as consequências
desta na vida de milhares de crianças deixadas
sob a tutela do Estado e da Igreja. As referências ao regime franquista se fazem por meio de
metáforas visuais, como o cinto utilizado para
castigar os meninos em que, na fivela, aparece
o símbolo dos nacionalistas.
A transição da ditadura para a democracia, apesar de ter sido considerada exemplar e relativamente pacífica, gerou um pacto
de silêncio na sociedade espanhola que permaneceu por muito mais tempo. Apesar da
intensa atividade artística desenvolvida com
o início da democracia a partir de 1970, falar
sobre a guerra civil ainda era pouco explorado e, muitas vezes, ignorado. Diversos relatos
começaram a surgir, mas não tinham espaço
dentro do mercado editorial. De acordo com
Harris (2015, p. 6103): “ as etapas de recuperação depois de um conflito violento em uma
comunidade são similares as etapas de recuperação de um indivíduo (o estabelecimento
da segurança física e emocional, logo o testemunho e recordação em voz alta, e finalmente
a integração social”.
Entretanto, o silenciamento perdurou
mais tempo e as vítimas não tiveram o espaço
necessário para superar o trauma. Prova disso
é o romance gráfico Um largo Silêncio de Francisco Galhardo e Miguel Galhardo. Lançado
em 1997, o livro não gerou uma repercussão
imediata. Em 2012, ao ser relançado por uma
editora maior, a obra, finalmente, ganhou visibilidade.
A partir de 2007, com a promulgação da “Ley de Memória Histórica”, vários relatos autobiográficos começaram
a surgir. Assim como Spiegelman, os autores espanhóis
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começaram a escrever as memórias de seus familiares como forma de recuperar a memória individual e
realoca-los, como personagens heroicos derrotados
pela história e pelo tempo. Este fenômeno, denominado
de memória transgeracional, segundo Ricoeur (2007,
p.406): “trata-se de uma experiência forte, que contribuiu para ampliar o círculo dos próximos, abrindo-o
em direção a um passado que, ao mesmo tempo em
que pertence àqueles de nossos ancestrais ainda em
vida, nos põe em comunicação com as experiências de
uma outra geração que não a nossa” (RICOEUR, 2007,
p.406).

Um romance gráfico considerado o
Mau espanhol, é a obra El arte de volar, escrita por Antonio Altarriba e ilustrada por Kim.
Nessa obra Altarriba, professor aposentado de
Literatura Francesa da Universidade do País
Vasco, resgata as memórias de seu pai que,
em 2001, aos 90 anos de idade, colocou fim
a sua vida ao saltar de uma janela do quarto
andar da Residência de Lardero, localizada na
província de La Rioja.
O luto pela perda e a culpa que sentia
por não ter ajudado seu pai o levou a escrever a história como forma de aliviar a dor. Para
isso, recorre as memórias pessoais da infância, anotações deixadas por seu pai e relatos
de amigos para reconstruir a trajetória de Antonio Altarriba Lope ao longo do século XX, desde sua infância sofrida, a luta na Guerra Civil
Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e a vida
cotidiana na Espanha sob o regime de Franco.
A maneira encontrada pelo autor para
percorrer um período longo foi dividir a história
em 4 partes, relacionando cada período histórico a um andar do prédio de onde Antonio
saltou. No prefácio o autor explica como foram
os momentos antes da queda e justifica a narração em primeira pessoa, colocando-se como
herdeiro do trauma. Ao separar dessa forma,
justifica as situações de vida que, em cada período, levaram seu pai ao suicídio.
Nesse aspecto, Martín (2017, p.190)
postula que:
La asociación entre el dibujo gráfico y la palabra escrita
se viene incrementando en esas novelas con la inserción de diversos otros elementos que les dan a las narrativas una estructura de mosaico, cuyos fragmentos, en
su conjunto, metaforizan las piezas que componen las

memorias individuales y colectivas de un conflicto cuyas
consecuencias no se atuvieron al territorio español, ni al
tiempo histórico de la Guerra Civil (1936-1939), (MARTÍN, 2017, p.190).

A presença de um narrador intradiegético foi fundamental pois, segundo o autor,
era difícil escrever sobre o pai utilizando o
pronome “ele”. Após algumas semanas sem
conseguir desenvolver o trabalho da maneira
que gostaria, teve a ideia de se apropriar da
voz o pai, escrevendo a narrativa em primeira
pessoa. Como justificativa para esse recurso,
alega que, é parte de seu pai, mesmo antes de
seu nascimento, enquanto potencial genético.
Nesse aspecto, ao optar por narrar em primeira
pessoa, a narrativa deixa o campo da autobiografia, pois segundo Martí (2006, 06): “Esse
é o momento crucial em que o autor se confunde com seu pai, em que a biografia passa
a ser novela, e esta se converte através da ficção o testemunho de ambos (pai e filho). Até o
ponto em que, se parte de uma história real, a
capacidade fabuladora e a sabedoria narrativa
do autor convertem a realidade em uma obra
de ficção digna da melhor literatura”
O processo de criação desta obra passou por dois momentos distintos: o primeiro a
escrita emocionada de Antonio Altarriba que
buscava, por meio da literatura, aliviar a dor
causada pela ausência de culpa. Em seguida,
a busca por um artista que transformasse as
palavras em imagens. Para esse trabalho delicado o escolhido foi o artista catalão Joaquim
Aubert, conhecido como Kim, por sua estética
realista.
Em um primeiro momento, El arte de
volar não gerou interesse de nenhum editor espanhol e não tinha perspectiva de ser lançado no mercado espanhol. Quando apresentou
o projeto a Kim, Altarriba não tinha nenhuma
editora interessada em sua história e nem a
garantia que o livro chegaria a ser publicado.
Por fim, o trabalho foi lançado em 2007 por
Ediciones Ponent, com uma tiragem de luxo de
apenas 1000 exemplares. Aos poucos, a obra
foi ganhando visibilidade e, atualmente, encontra-se traduzida em vários idiomas, inclusive
em português.
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A obra abrange grande parte dos eventos históricos da Espanha ao longo do século
XX, a dureza na vida do campo, a situação econômica e social, as tensões ideológicas que
culminaram na Guerra Civil e os traumas desse
conflito ao longo de toda uma geração.
As modificações do tempo e do espaço físico são perceptíveis, não somente pela
temporalidade explicita em cada capítulo, mas
pelos cenários e objetos que compõem cada
período. A morte de Antonio simbolizado pelo
voo não ocorreu no momento em que ele saltou. Durante toda a narrativa, o sufocamento de
seus ideais e de seus sonhos mostram que ele
morria aos poucos. O ato de voar, no fim de
sua vida, foi um ato de libertação.
Cada andar metaforiza um fato marcante que, de certa forma, culminou em sua atitude. A depressão crônica que o acompanhou
em seus últimos quinze anos de vida é metaforizada com uma toupeira que o corrói por dentro, em uma relação intertextual com o conto A
toca, de Franz Kafka em que o personagem é
movido pelo medo até o ponto em que este se
torna tão forte, capaz de corroê-lo por dentro.
Os recursos intertextuais utilizados por
Altarriba para construir a narrativa de seu pai,
“reintroduz a realidade, a história e a sociedade
no texto, visto como uma estrutura complexa
de vozes”(COMPAGNON, 2014, p.109) que,
por meio do uso da linguagem verbal e visual,
reconstroem a vida de seu pai e, consequentemente, a memória coletiva de uma geração.
O sucesso da obra gerou uma nova
parceria que resultou no livro El ala rota (2016),
uma obra cuja perspectiva sob os fatos ocorrem pelo olhar da mãe do autor. A necessidade
de escrever sobre ela surgiu após um evento de divulgação e uma pergunta desafiadora:
“E a sua mãe?”. Sem saber como responder a
esse questionamento, Altarriba (2016, p.256)
argumenta que “a primeira evidência, confirmada com o passar dos meses, era que, pelo menos narrativamente, eu tinha sido injusto com
ela.”
Enquanto apresentava o pai como herói, anarquista e cheio de aventuras, a mãe
era representada como uma beata devota aos

valores da igreja e obediente as imposições
do regime franquista. Entretanto, ao pesquisar
sobre a vida da sua mãe, descobriu uma mulher forte, vítima de uma cultura machista que,
desde seu nascimento até a sua velhice, impuseram-lhe barreiras que a impediram de voar.
Para abarcar um período histórico longo, do nascimento até a morte de Petra, o autor
dividiu a história em um prólogo, no qual narra
os últimos momentos de vida da personagem
e a descoberta que mudaria o olhar sobre a
própria mãe. Após essa breve introdução, a narrativa é dividida em quatro períodos históricos,
todos iniciados por um homem que, de certa
forma marcou sua vida. Tal escolha é uma crítica ao machismo vivenciado por toda uma geração de mulheres que tiveram suas “asas quebradas”, impedidas de seguirem seus sonhos
porque necessitam da anuência de um homem
para serem aceitas e respeitadas socialmente.
O heroísmo de Petra está em ter sobrevivido a inúmeras tragédias desde seu nascimento sem nunca deixar se abater pelas adversidades da vida. A religião, para ela e para
milhares de mulheres espanholas, era uma
forma de abstrair as tristezas, colocando uma
venda nos olhos como forma de suportar calada as decepções da vida.
Enquanto a vida de Antonio Lope é narrada de modo heróico, os silêncios de Petra
narrados por meio de sequências, cena a cena,
do sofrimento contido, reforçam a capacidade
dos comics de narrar, através de metáforas visuais, histórias autobiográficas que partem da
fragmentação dos relatos para a construção da
memória que representa uma geração.
As duas obras apresentam um esquema narrativo semelhante, no qual a história começa por um prólogo, narrado no presente da
narrativa em que os momentos finais do personagem o levam a reconstruir todo o passado.
Segundo Ricoeur (2016, p.118) “ao ler o fim
no começo e o começo no fim, também aprendemos a ler o próprio tempo retrospectivamente, como sendo a recapitulação das condições
iniciais de um curso de ação em suas consequências finais.”

445

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

Essa é uma das estratégias narrativas
utilizadas nos comics autobiográficos para estabelecer uma relação temporal entre o passado e o presente, criando um elo temporal entre
as novas gerações e os eventos ocorridos com
a geração anterior. A transmissão dessas vivências traumáticas por meio do vínculo familiar
mostra que um passado violento permanece
e, mais do que isso, influencia diretamente na
vida das futuras gerações de diversas maneiras. Sobre isso, Kaes (2001, p.13) postula que:
O inelutável é que somos postos no mundo por mais
de um outro, pormais de uma sexo, e que nossa pré-história nos faz, muito antes do nascimento, o sujeito
de um conjunto intersubjetivo cujos sujeitos nos tem e
nos sustentam como os servidores e herdeiros de seus
‘sonhos de desejos irrealizados’, de suas repressões e
de suas renuncias na rede de seus discursos, de suas
fantasias e de suas histórias. De nossa pré-história tramada antes de nascermos, o inconsciente nos terá feito
contemporâneos, porém só chegaremos a ser seus
pensadores por ressignificação. Essa pré-história, de
onde se constitui o imaginário, está arraigada a intersubjetividade (KAES, 2001, p.13).

A leitura realizada por senso apresenta
uma estética delicada em tons pastéis e traço fino. As cores mais intensas aparecem em
pequenos detalhes, para realçar o sangue ou
identificar o grupo ao qual está inserido. Todo
o resto tem a mesma cor e um traço que não
mascara ou deixa a morte como subentendido,
pelo contrário, as diferentes formas pelos quais
milhares morreram de espanhóis morreram
são expostas em uma narrativa gráfica intensa.
Nessa releitura o cartunista apresenta os eventos assim como o Dr. Uriel os vê, com medo,
angústia por poder ser o próximo, a tristeza por
encontrar conhecidos sem vida e toda a desesperança que a guerra traz independente do
lado em que se esteja lutando.

Entretanto, outras obras lançadas recentemente se utilizam de fontes históricas ou
de relatos deixados por sobreviventes da guerra para a construção do argumento narrativo.
Uma dessas obras, agora lançada em volume
único pela Editora Astiberri (2017), é Dr. Uriel,
do artista e escritor valenciano. Lançada em
2013, a primeira edição era organizada em três
volumes no qual o autor apresentava, em primeira pessoa, as memórias do sogro, o médico Pablo Uriel Díez. A obra escrita durante
a guerra e publicada sob o título No se fuzila
en domingo apresenta as memórias do autor
como médico e prisioneiro de guerra nos dois
lados do conflito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

tualmente, segundo levantamento realizado por Martin (2016), foram lançados 42
romances gráficos na Espanha que abordam o período histórico da guerra civil.
Dentre as obras lançadas, nem todas são de origem autobiográfica. Os trabalhos
de Paco Roca, escritor e ilustrador de Valência, por exemplo, não partem de suas memórias pessoais, mas se utiliza da ficção dentro da ficção, no intuito de criar personagens que recuperam
a memória histórica.
Nos últimos anos, após a promulgação da Lei da memória histórica em 2007, inúmeras
ações e estudos sobre a Guerra Civil começaram a surgir. A abertura das valas em que militantes de oposição eram fuzilados e enterrados sem qualquer identificação, foi uma das ações mais
significativas. Porém, a mudança política e a crise econômica que se instaurou na Espanha nos
últimos anos, influenciou no processo de identificação dos corpos e a abertura dos documentos
foram dificultados por falta de interesse do atual partido que comanda o parlamento espanhol.
O crescente número de obras lançadas nos últimos anos demonstram a necessidade
de se resgatar esse período e não permitir que haja um esquecimento institucionalizado. Por
ter uma origem na cultura de massas, o romance gráfico atrai as novas gerações por sua capacidade narrativa e, ao abordar o tema da Guerra Civil, cria uma nova forma de transmissão da
memória histórica. Nessa perspectiva, o romance gráfico se tornou uma maneira eficiente de se
compreender a dimensão do conflito ao situar as novas gerações nas relações de poder, pois, a
estrutura dos comics obriga o leitor a unir os elementos fragmentários das histórias para assim
compreender seu conteúdo como um continuum. Ao estabelecer relações entre passado e presente, a lacuna deixada por anos de esquecimento é preenchida por meio de uma “reconciliação
entre as gerações”. Por sua versatilidade artística e literária, o romance gráfico tem alcançado
um público de diferentes faixas etárias que redescobrem, por meio de histórias em quadrinhos,
partes de sua própria história.
Pode parecer utópico pensar que um romance como Maus ou El arte de volar entrem
para o cânone das grandes obras do século XXI, obras de impacto capazes de modificar o olhar
sobre a vida e sobre as relações humanas. Mas vivemos de utopias e as obras analisadas neste
trabalho mostram que uma grande obra nasce do desejo maior de apresentar heróis que não
voam com superpoderes mas que, em vida, tinham uma força interna imensa capaz de superar
o medo, a fome e as maiores dificuldades e que remetem a tempos difíceis. Relembrá-los é perceber que a história não é construída por grandes e poucos homens, mas por cada indivíduo
que, anonimamente, vive, lute, estabelece vínculos familiares, fazendo parte
da grande teia que chamamos de sociedade.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões de como o jogo e a brincadeira estão presentes em nosso cotidiano e sua importância na Educação Básica. Além disso, propõe
uma série de jogos e brincadeiras que podem ser trabalhadas em sala de aula. Para atingir tal
objetivo, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica onde autores como Marina
Herrero e José Moran, mostram a relevância do brincar na aprendizagem e na compreensão
do mundo.

Palavras-chave: Educação; Jogo; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

s jogos e brincadeiras fazem parte dos costumes de todas as culturas humanas
e são primordiais como elementos de identificação das mesmas. Nos jogos e
brincadeiras indígenas estão expressas suas lendas, seus mitos e suas histórias
de origem do mundo; no Jogo de Mancala, oriundo do continente africano, se expressam os
conceitos da semeadura e colheita de forma lúdica; as origens do Xadrez nos remetem ao oriente, reis, damas e palácios.
Assim quando trazemos à luz as brincadeiras de diferentes civilizações, ampliamos o diálogo e as relações entre as culturas; a interação entre culturas de forma recíproca, beneficiando
o seu convívio e integração numa relação baseada no respeito pela diversidade.
Nesse sentido é essencial o reconhecimento e a valorização de diferentes culturas no
contexto da Educação Básica e mais especificamente dos jogos e brincadeiras oportunizando o
reconhecimento de seus valores em diferentes contextos ambientais e socioculturais.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
No mundo atual a diversidade cultural,
religiosa, étnica etc. são perpassadas por preconceitos e intolerância que geram conflitos e
que negam os direitos universais da pessoa
humana e das liberdades fundamentais do outro. Os diferentes modos de pensar, viver e
agir são parte da natureza humana e devem
ser respeitados; assim a tolerância é condição
primordial para a paz e o progresso da sociedade.
Os jogos e brincadeiras têm um papel
muito importante na educação, pois permitem
aos educandos ter contato com diferentes culturas, contato essencial na busca da tolerância
e da convivência harmoniosa com o outro, de
acordo com a UNESCO (1995, p.11):

a igualdade entre homens e mulheres, assim como a
solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis
política e economicamente. Essa valorização também
se estende à relação com a natureza e os espaços públicos, o respeito a todas as formas de vida, o cuidado
de seres vivos e a preservação dos recursos naturais
(BRASIL, 2013).

A Base Nacional Comum Curricular
(2018) também nos elucida da importância da
brincadeira e dos jogos,
Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas
ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os
estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento,
organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim
como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos (BNCC,
2018).

Devemos lembrar que o brincar não
deve se limitar a educação infantil, ainda seA tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da gundo a BNCC (2018):
riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos.
É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de
consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na
diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância
é uma virtude que torna a paz possível e contribui para
substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz
(UNESCO, 1995, p.11).

As Diretrizes Curriculares Nacionais
(2013) evidenciam a importância de conhecer
o outro através da educação:
Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de mundo e de
conhecimento como elementos plurais, formar atitudes
de solidariedade e aprender a identificar e combater
preconceitos que incidem sobre as diferentes formas
dos seres humanos se constituírem enquanto pessoas.
Poderão assim questionar e romper com formas de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, existentes em nossa
sociedade e recriadas na relação dos adultos com as
crianças e entre elas. Com isso elas podem e devem
aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes
grupos culturais, adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas,

Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos próprios de vida e múltiplas experiências
pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer
a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É importante reconhecer, também, a necessária continuidade às experiências em torno do brincar,
desenvolvidas na Educação Infantil. As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar a
inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas
da vida social (BNCC, 2018).

Os jogos tem um enorme potencial na
educação, pois, são uma prática cotidiana dos
educandos, segundo Moran (2015):
Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de
jogos cada vez estão mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem
de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos e individuais, de competição e colaboração, de
estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se
tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de
conhecimento e níveis de ensino (MORAN, 2015).
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Os jogos e brincadeiras indígenas são
conteúdos obrigatórios na educação básica
segundo a Lei 11.645 que nos elucida:
O conteúdo programático a que se refere este artigo
incluirá diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 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 e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas
áreas social, econômica e política, pertinentes à história
do Brasil (Lei 11.645).

Uatá
Parecido com a brincadeira “pula-cela” onde um corre e se abaixa com os joelhos e
mãos no chão (de quatro), o outro vem atrás e
pula por cima tentando não tocá-lo, ou apenas
encostando as mãos em suas costas. Depois
de saltar, fica mais à frente na mesma posição
e assim sucessivamente.

Kopu-kopu
Jogo que deu origem a popular peteca.
Um jogador fica no centro da roda e, arremessando a peteca inicia o jogo. Quando alguém
erra e deixa a peteca cair, os outros lhe aplicam uma “surra de cócegas”.

No Brasil existem 256 povos indígenas
que falam mais de 180 línguas, no entanto,
ainda desconhecemos muito sobre a presença
dos povos indígenas, e da sua importância na
construção simbólica e da identidade do país.
Emusi
Além da cultura indígena, o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana são obriSegundo Herrero (2006),
gatórios com a aprovação da Lei 10.639/03
é uma espécie de “pega-pega”. Se houque garante uma ressignificação e valorização
cultural das matrizes africanas que formam a ver apenas dois participantes, um representa o
caçador e o outro, a caça. O caçador persegue
diversidade cultural brasileira.
a caça até conseguir tocar com a mão qualquer parte do seu corpo, gritando simultanePROPOSTAS DE JOGOS E
amente Emusic! Então a caça vira caçador e
BRINCADEIRAS
tudo se inverte.
Seguem alguns jogos e brincadeiras
que podem ser trabalhados em sala de aula
e que são relevantes na busca de uma educação para a tolerância e o respeito. Inicialmente
alguns jogos e brincadeiras do povo Kalapalo:
Heiné Kupu Tsu

No caso de haver mais de dois jogadores, um continua sendo o caçador e todos
os outros são caça: assim que tocados, devem
paralisar-se. Quando restar apenas um em movimento, automaticamente o jogo se inverte, e
aquele que não foi tocado passa a ser o caçaNeste jogo, de resistência e equilíbrio, dor (HERRERO, 2006).
o corredor deve correr num pé só, não é perAgú Kaká
mitido trocar o pé. Um risco traçado no chão
define o local da largada e outro risco a uns
Os meninos se sentam no chão, um
100 metros de distância aponta a meta a ser
atingida. Se ultrapassar a meta já é considera- atrás do outro. O primeiro da fila deve agarrar-se a uma árvore ou poste. O segundo entrelado vencedor:
ça seus braços pela barriga do companheiro da
frente, e assim sucessivamente, até que todos
estejam firmemente agarrados uns aos outros
e prontos para começar. A seguir, vem as meninas com o objetivo de tirar um a um daquela
posição, a começar pelo último. Esse jogo tem
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uma versão dos povos Guarani dos estados de
São Paulo e Espírito Santo chamado “Arrancar
a mandioca” onde um dos participantes (precisa ser alguém forte) é escolhido para arrancar,
uma a uma, as “crianças mandiocas”, começando pela última da fila. Porém, é necessário primeiro consultar o “dono da roça” que é
quem dá autorização para que cada uma das
“mandiocas” seja colhida. Entre os Guarani
vale usar diversas estratégias para conseguir
arrancar a mandioca, até mesmo fazer cócegas ou pedir ajuda para alguém que já saiu da
fila. Essa brincadeira é bastante divertida e faz
alusão a uma prática corriqueira entre povos
agricultores, que é o cultivo da mandioca.

Okon de terra
Uma pessoa desenha na areia uma espiral significando o ninho do marimbondo, que
é representado por ele. Os participantes devem então com o dedo indicador “redesenhar”
a espiral com a maior precisão possível. Se algum jogador falhar e o dedo sair do desenho já
existente, o marimbondo sai à caça dele.

Curupira
Esta brincadeira, da etnia Tikuna do
Amazonas, faz parte da infância de muitas
crianças, com diferentes nomes a brincadeira
se repete em muitos locais do Brasil. Venda-se
os olhos de uma das crianças, enquanto outra
se aproxima e faz com que a criança vendada
dê voltas. Ao término das voltas, pergunta: “o
que você perdeu?”. A criança vendada responde, por exemplo, “perdi uma agulha”. Outras
perguntas podem ser feitas a partir do imaginário de cada brincante e, assim que todos tiverem feito suas perguntas, a última pessoa indaga: “o que o curupira quer comer?”. Ao tirar a
venda a criança que representa o curupira não
encontra a comida sugerida e dispara atrás das
crianças que fogem para não serem pegas. As
que forem apanhadas aguardam a próxima rodada no papel de curupira ou de presa.

Onça
Na aldeia Nasepotiti, situada na Terra
Indígena Panará no estado do Pará, muitas
brincadeiras estão relacionadas com os animais da região, sendo que uma das principais
brincadeiras é a da onça. Nesse jogo existe um
pássaro, o pekã, que avisa o perigo da onça
aos porcos, que logo fogem do felino. Uma
criança faz o papel do pekã e fica em cima
de um lugar alto que simboliza o Céu. Outra
criança é escolhida para ser a onça. Os outros
participantes sentam em fila, um atrás do outro,
representando os porcos. A última criança da
fila, deve sair de seu lugar com o objetivo de
sentar na frente da fila sem ser pega pela onça.
O pássaro dá o aviso para o porco sair. Sem
esse aviso, o porco não pode correr em direção
ao começo da fila. Se a onça consegue pegar
o porco, o leva para um canto e a fila de porcos
vai diminuindo. A brincadeira acaba quando a
onça consegue capturar todos os porcos.

O Jogo da Onça
É um jogo de tabuleiro praticado pelos
indígenas Bororo no Mato Grosso, pelos Manchineri no Acre e pelos Guarani em São Paulo. O tabuleiro pode ser desenhado na terra e
pedras e sementes podem ser usadas como
peças. É praticado entre dois jogadores. Um
jogador fica com a onça e o outro jogador fica
com as 14 peças de cachorro. O objetivo de
quem está com a onça é capturar cinco peças
do cachorro. E o objetivo de quem está com
os cachorros é encurralar a onça em sua toca.
O Jogo da Onça também pode ser
praticado sobre um tabuleiro composto de um
triângulo que é chamado a “toca da Onça”, ligado a um quadrado principal. As casas do
tabuleiro são as intersecções das linhas, com
um total de 31 casas, representadas com um
círculo:
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A Onça pode capturar um cachorro
quando salta sobre ele e o movimento final for
a uma casa vazia.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
Ao começar o jogo, arrume o tabuleiro
conforme mostra a figura abaixo. Use um tipo
de peças que representarão os 14 cachorros
e outra para representar a onça. A Onça e o
cachorro se movimentam no tabuleiro em linha
reta para qualquer casa adjacente que esteja
vazia, em qualquer direção, uma casa por vez.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
Dessa forma o cachorro é retirado do
tabuleiro como parte da mesma jogada. A captura pode ocorrer em todos os sentidos: para
frente, para trás, para as diagonais ou para os
lados do tabuleiro, somente em linha reta.
Também é possível a Onça realizar
duas ou mais capturas no mesmo lance. É o
que chamamos de captura múltipla.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
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Para que o jogador com os cachorOs jogadores se alternam, fazendo um
ros vença a partida, é necessário encurralar a lance por vez. A cada vez de jogar, o jogador
Onça, de tal maneira que não deixe casas onde deve pegar todas as sementes de uma casa do
a Onça possa fugir ou capturar um cachorro.
seu campo e reparti-las, semeando-as” pelas
casas seguintes, uma semente em cada casa.
Guaraná
Para tanto as dozes casas do tabuleiro são
consideradas como se formassem um círculo,
A brincadeira guaraná é feita por duas que deve ser percorrido no sentido anti-horápessoas (ou equipes). Dispostas frente a fren- rio. Se o número de sementes a ser semeado
te, uma das pessoas terá posse de um objeto for maior que onze, dá-se uma volta completa
(que será a semente de Guaraná), que pode pelo tabuleiro, pula-se a casa de partida sem
ser uma simples pedrinha ou bolinha. A pesdeixar ali nenhuma peça e segue-se repartindo
soa que estiver sem a semente do guaraná coas restantes pelas casas seguintes. Feito isso,
meça dizendo:
a vez passa para o adversário.
- De onde vem?
A outra responde:
- Do Pará.
- O que trazes pra mim?
- Guaraná
- Então mostre já!
O participante que estiver com a semente mostra as mãos fechadas. A outra pessoa precisa adivinhar em qual mão está. Caso
acerte, correrá atrás do dono do Guaraná.
Caso erre, ele que será perseguido.

Mancala Alewé
Mancala é uma família de jogos oriunda do continente africano, que utilizam a semeadura e colheita de forma lúdica. O Awalé
é uma, dentre centenas de possibilidades de
jogar. São dois jogadores e o objetivo é capturar o maior número de sementes. A preparação
para o jogo consiste em colocar quatro sementes em cada uma das casas. Cada jogador fica
diante de uma fileira de seis casas, que são
o seu campo. As duas concavidades maiores,
nas extremidades do tabuleiro, servem para os
jogadores colocarem as sementes capturadas.

Para capturar sementes é preciso que
a última casa onde o jogador semeou pertença ao campo adversário e contenha duas ou
três sementes, já contando com aquela recém
semeadas. Neste caso, o jogador pega para si
as sementes dessa casa e também as da casa
precedente, desde que ela também satisfaça
essas condições. E também as da segunda
precedente e assim por diante, até chegar a
uma casa que não mais satisfaça às condições,
quando então se encerra a jogada. As peças
capturadas são retiradas do jogo e postas num
dos buracos das extremidades do tabuleiro.
Há uma regra muito importante e inusitada: o jogador não pode deixar o adversário
sem sementes em seu campo. Se isso ocorrer,
o jogador deverá dar de comer” ao adversário,
como dizem tradicionalmente fazendo uma jogada que recoloque sementes no campo dele,
desde que isso seja possível num único lance.
Caso contrário, a partida termina e o jogador
pega para si todas as sementes que restaram
no seu campo. A partida também se encerra
se restarem tão poucas sementes sobre o tabuleiro que nenhuma captura seja mais possível. Neste caso, essas peças não ficam com
ninguém. Tanto num caso como no outro o
vencedor será aquele que tiver capturado mais
sementes.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
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Xadrez
O Xadrez é um jogo de tabuleiro muito
antigo que se originou no oriente. Vamos conhecer alguns jogos laterais do xadrez que podem ser usados pelos educandos para aprender de maneira progressiva os movimentos das
inúmeras peças do jogo.
Jogo do Caçador contra as oito Raposas
Esse jogo introduz o Peão e a Dama. O
objetivo da Dama (Caçador) é capturar os oito
Peões que são as raposas. O objetivo dos Peões é chegar com um deles até a última casa
Fonte: Representação Gráfica - elabodo tabuleiro. Essa é a posição inicial das perado pelo próprio autor.
ças:
O Peão se movimenta na coluna, sempre para frente, uma casa por vez. Quando estiver na casa inicial, pode se movimentar uma
ou duas casas.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
Após cada partida inverter: quem foi
caçador jogará como raposa, quem foi a raposa jogará como caçador. Este jogo melhora a compreensão dos movimentos do peão
O peão captura diferente da forma que
e da dama. Mostra a importância dos peões
caminharem unidos, um defendendo o outro. se move. A captura acontece na diagonal, uma
Demonstra o poder ofensivo da dama e seu casa apenas.
domínio de tabuleiro. Lembre-se que a Dama
se movimenta na coluna, fila e diagonal, quantas casas quiser, mas não pode pular peças
próprias ou inimigas.
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Jogo do Papa Capim
O cavalo deve capturar os peões na
menor quantidade possível de lances. Após o
sorteio, que pode ser um par ou ímpar, o vencedor espalha oito peões no tabuleiro. O cavalo parte de um canto preto do tabuleiro. Os
peões representam o capim que o cavalo deve
comer na menor quantidade possível de jogadas. O jogador que espalha os peões ficam
fiscalizando e contando os pulos do cavalo.
Ganha o desafio quem capturar os oito peões
em menor número de movimentos do cavalo.
Este jogo é excelente para fixar os movimentos
do cavalo além de trabalhar noção de planejamento, contagem e tempo. Abaixo um exemplo
Fonte: Representação Gráfica - elabo- de disposição das peças:
rado pelo próprio autor.

Corrida dos Peões
Se um peão chegar a última casa o aluno vence o jogo. Ideal para que os alunos gravem e fixem bem os movimentos dos peões.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
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O Cavalo se movimenta na forma de L.
Quebra cabeça do Cavalo
Ele salta duas casas na coluna e uma para o
lado. Ou salta duas casas na fila e uma para
Neste desafio o cavalo deve capturar
o lado.
os 16 peões, incluindo os de outra cor, em 24
pulos.

Fonte: Representação Gráfica - elaboFonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
rado pelo próprio autor.
O cavalo captura qualquer peça adversária que estiver na casa final de seu movimento.

Fonte: Representação Gráfica - elaborado pelo próprio autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
São notórias as contribuições dos jogos e brincadeiras para o conhecimento da cultura
humana, a consciência dessas contribuições é essencial para a compreensão do mundo atual,
onde há um intenso intercâmbio de culturas. Assim se justifica a inclusão desses conteúdos no
currículo da educação básica, pois, permite a interação dialógico-crítica dos educandos com a
complexidade do mundo, favorecendo o diálogo intercultural, o respeito às diferenças, à pluralidade étnica e pluralidade linguística; todos muito importantes para o exercício da cidadania.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
PARA A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES NO
ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Diante dos diversos desafios e limitações observados nas escolas referentes ao processo de inclusão das pessoas com deficiência, o artigo prioriza a reflexão sobre a contribuição
da tecnologia no desenvolvimento da criança com deficiência durante sua trajetória escolar.
Inicialmente são apresentados dados quantitativos referentes ao número de brasileiros com
deficiência e seu processo de formação. Como possibilidade de transformação da realidade
escolar que se apresenta nos dias de hoje referentes à inclusão, destacamos recursos e possibilidades que podem favorecer o processo de desenvolvimento desses alunos. Somente com
o apoio de todos os profissionais da educação, buscando aprimorar a prática educativa e com
políticas públicas mais eficientes faremos com que as diferenças sejam aceitas e respeitadas,
garantindo uma educação de qualidade para todos.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva; Inclusão; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão traz o olhar de que todos os sujeitos da sociedade sejam vistos como
cidadãos legítimos, ou seja, tenham seus direitos garantidos, suas diferenças admitidas e respeitadas e que haja justiça social. Há aproximadamente dez anos, a
inclusão se tornou uma realidade. De acordo com o Censo Escolar de 2012 do MEC, 620.777
alunos com necessidades educacionais especiais estão em salas regulares no país. E a escola
se viu diante de um novo aluno que passou a atender ao mesmo tempo em que aprendia como
fazer isso. Muitos professores ainda se sentem sozinhos e sem apoio, recursos ou formação para
desenvolver um bom trabalho com os alunos que apresentam algum tipo de deficiência.
O estudo a ser desenvolvido tem o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizado das crianças com deficiência, na medida em que proporciona conhecimento, destacando
recursos tecnológicos atuais e permite uma reflexão sobre o tema. Há diversas tecnologias que
podem colaborar no desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais.
A possibilidade de identificar e conhecer esses materiais e equipamentos amplia a perspectiva
de progresso desses estudantes, contribui para melhorar a relação entre escola, tecnologia e
inclusão e permite conhecer ferramentas que podem colaborar para trabalhar conteúdos que
não poderiam ser ensinados sem elas.
Para responder esses questionamentos foi realizada uma pesquisa bibliográfica na literatura (livros, periódicos, dissertações e eletrônicos). Também podemos classificar essa pesquisa
como quantitativa na medida em que ela enfatiza indicadores numéricos e percentuais sobre a
educação especial. O trabalho proposto possibilita uma reflexão sobre a inclusão. Numa nova
perspectiva a tecnologia assistiva aparece como um apoio à escolarização, favorecendo o aprendizado dentro e fora da escola, e se apresentando como alternativa para diminuir os impedimentos de participação em certas atividades e a exclusão das pessoas deficientes. Grande parte
desses impedimentos está relacionado à falta de conhecimentos, ausência de recursos e a não
efetivação da lei, e a sociedade que se coloca de forma indiferente em relação a isso.
Sem a intenção de esgotar ou limitar pesquisas sobre como desenvolver um trabalho de
forma que a inclusão alcance sua finalidade, mas com o intuito de clarificar e ampliar o conhecimento dos que se interessarem pelo tema apontaremos alguns recursos da tecnologia assistiva
e sua respectiva utilização no auxílio aos deficientes no processo de inclusão. Num primeiro
momento apresentamos o processo de evolução da educação especial no Brasil e a influência
das novas tecnologias na sociedade atual. Num segundo momento trataremos da tecnologia assistiva e da aprendizagem, destacando os benefícios que os recursos tecnológicos trazem aos
estudantes com deficiência.
Por fim, destacamos alguns recursos da tecnologia assistiva como forma de enriquecer
a prática pedagógica nas escolas, promovendo um olhar diferenciado dos professores e demais
envolvidos no processo de inclusão, evidenciando nossas considerações sobre o referido tema.
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APROXIMAÇÕES INICIAIS: OS
CAMINHOS DA INCLUSÃO NO BRASIL
A inclusão é muito discutida nos dias
de hoje e costuma-se associá-la à educação
especial. Da mesma forma, a inclusão escolar é vinculada à presença dos deficientes nas
instituições escolares. Porém ao analisarmos
nossa sociedade podemos ver muitas pessoas excluídas, além dos deficientes, sem condições básicas de higiene e saúde, moradia
digna, educação de qualidade, entre outras.
A inclusão parte do pressuposto que
há uma exclusão na sociedade, caso contrário
ela não seria necessária. Solange Aparecida
(2008) nos diz que a exclusão está atrelada às
condições de existência dos seres humanos,
sendo segregados do sistema educacional
os deficientes, superdotados ou aqueles que
apresentavam qualquer dificuldade.

comum. Essas salas além de não oportunizar
um desenvolvimento educacional, favoreciam a
discriminação desses alunos.
A “Conferência Mundial Sobre Educação Para Todos”, de 1990, em Jomtiem, favoreceu a educação inclusiva apontando necessidades educativas especiais a esses alunos.
Em 1994, com a “Declaração De Salamanca”,
evidencia-se o direito à educação para todos e
que os alunos com necessidades educacionais
especiais tenham acesso ao ensino regular, satisfazendo suas necessidades. Assim, a escola
deve proporcionar uma educação de qualidade, com currículo apropriado e que respeite os
diferentes ritmos de aprendizagem. Isso se refletiu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional no 9.394/96, que determina em seus
artigos:

Art.4o III- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com neA educação especial no Brasil, assim cessidades especiais, preferencialmente na
como em outros países, passou por um pro- rede regular de ensino.
cesso de evolução, onde primeiramente os inArt.58o Entende-se por educação esdivíduos com alguma deficiência ficavam isolados do convívio social, posteriormente eram pecial, para os efeitos desta lei, a modalidade
atendidos em instituições próprias, onde de de educação escolar, oferecida preferencialcerta forma também ficavam isolados, até che- mente na rede regular de ensino, para educangar ao processo de inclusão, ou seja, integra- dos portadores de necessidades especiais.
ção social de todos.
Art.59o Os sistemas de ensino asseguA Lei no 4.024/1.961 instituiu que os rarão aos educandos com necessidades espealunos com deficiência, transtornos globais ciais: I – currículos, métodos, técnicas, recurdo desenvolvimento e altas habilidades sejam sos educativos e organização especial, para
matriculados nos sistemas regulares de ensi- atender suas necessidades.
no, com um Atendimento Educacional EspeEm 1998, o Brasil reconhece as dificializado (AEE) ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra culdades no processo de inclusão e elabora o
documento “Adaptações Curriculares – Estratéinstituição de ensino.
gias para a Educação de Alunos com NecessiA lei proporcionou aos deficientes o di- dades Educacionais Especiais” na tentativa de
reito à educação. No entanto, esses indivíduos favorecer um sistema educacional diferenciado
foram integrados ao sistema devendo acom- para alcançar uma inclusão bem-sucedida.
panhar um currículo já desenvolvido. O moviEm 2002, o Conselho Nacional de Edumento de integração, inicialmente, trouxe as
classes especiais em escolas regulares onde o cação elabora um documento que objetiva reorobjetivo era preparar o indivíduo para a classe ganizar o sistema de ensino no que diz respei466
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to ao atendimento às necessidades especiais,
avaliando, planejando e construindo políticas e
práticas pedagógicas para uma melhor qualidade de ensino para todos. Houve uma evolução no que se refere à legislação e discussões
políticas sobre o atendimento às necessidades
especiais no Brasil. Porém, o importante para
haver uma transformação efetiva é ir além das
discussões, a inclusão deve ser encarada de
forma crítica e responsável por todos da sociedade.

Um dado relevante também verificado
no Censo Demográfico 2010 do IBGE aponta
que 61,1% das pessoas do país com 15 anos
ou mais e com alguma deficiência não têm instrução ou possui apenas o ensino fundamental
incompleto. Enquanto que para a população
sem deficiência esse índice vai para 38,2%
somando uma diferença de 22,9% no nível de
instrução.

De acordo com a Dra Linamara Rizzo
Battistella, Secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo, o aumento expressivo das pessoas que afirmaram
ter alguma deficiência traz aspectos positivos,
pois permite que as questões de inclusão e
acessibilidade não sejam vistas como de interesse de uma minoria. Ela aponta que esse
aumento pode ter ocorrido também pelo fato
de as pessoas enxergarem hoje seus direitos
mais respeitados e assim assumam com mais
dignidade sua condição.

Há mais de duas décadas que as novas
tecnologias da informação e da comunicação
são responsáveis por significativas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais
na sociedade. No âmbito educacional, essas
novas tecnologias podem contribuir para uma
melhoria na qualidade de ensino. Por isso, é
importante perceber e compreender as mudanças trazidas por elas tanto para a prática
docente quanto para os processos de aprendizagem visto que a escola ainda está distante
dessa realidade (AMORIM, 2006).

A taxa de alfabetização da população
com mais de 15 anos com alguma deficiência
De acordo com o censo do IBGE 2010, foi de 81,7% contra 90,6% das pessoas sem
divulgado em 16 de novembro de 2011, 45,6 deficiência.
milhões de brasileiros declararam algum tipo
de deficiência ou incapacidade. Em relação ao
As instituições de ensino enquanto escenso de 2000 houve um crescimento signi- paço de aprendizagem para todos os alunos
ficativo das pessoas com algum tipo de defi- devem elaborar novos projetos escolares, apriciência, visto que essa parcela representava morando sua proposta pedagógica, os proce14,5 % da população, ou seja, 24,6 milhões de dimentos avaliativos e de aprendizagem, além
pessoas naquela ocasião.
de oportunizar uma formação adequada aos
profissionais da educação:
A pesquisa considerou as deficiências
visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A educação inclusiva tem sido caracterizada como um
Dentre elas constatou-se que 35,7 milhões de novo paradigma, que se constitui pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada, pois é benéfica
pessoas são deficientes visuais, 9,7 milhões à escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos
são deficientes auditivos, 13,2 milhões com diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição
deficiência motora e 2,6 milhões com deficiên- de outras práticas pedagógicas, o que exige a ruptura
cia intelectual ou mental. Esse resultado repre- com o instituído na sociedade e, consequentemente,
senta um desafio e traz uma grande responsa- nos sistemas de ensino (Amorim, 2006, p. 40).
bilidade para garantir uma vida mais digna a
A RELEVÂNCIA DAS NOVAS
milhões de brasileiros com necessidades esTECNOLOGIAS NA SOCIEDADE ATUAL
peciais.
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O computador com acesso à internet,
a teleconferência, o bate-papo, o correio eletrônico, o DVD, o telefone celular, o rádio, são
alguns exemplos das novas tecnologias de informação e comunicação que a cada dia estão
mais modernos e sofisticados, proporcionando
avanços no armazenamento de informações
e processamento de dados e informações. E
configuram-se recursos importantes na aprendizagem, porém não substituem a presença e
ação do professor junto aos alunos (AMORIM,
2006).
Além do rápido desenvolvimento das
tecnologias, elas interagem entre si: o celular
permite enviar e-mails, fazer downloads de vídeos, músicas e aplicativos, a televisão pode
acessar à internet, entre outros recursos. A cultura tecnológica está em crescimento e suas
características como a interatividade, hipertexto, multimídia e compartilhamento são cada
vez mais significativos na sociedade (AMORIM, 2006).
O acesso à tecnologia na escola ainda é restrito, todavia a sociedade está caminhando no sentido da sua utilização. Muitos
estabelecimentos comerciais como shoppings,
restaurantes disponibilizam computadores com
acesso à internet para os clientes, assim como
também ocorrem em bibliotecas públicas e estações de metrô. O computador tornou-se fundamental em qualquer profissão (AMORIM,
2006).
A aprendizagem das novas tecnologias
da informação deve estar presente no sistema
educacional não somente com a disponibilização de equipamentos e algumas horas de aulas semanais. A capacitação de toda a equipe
docente deve ocorrer para que a informática
seja incluída e utilizada no sentido de favorecer os objetivos propostos pedagogicamente.
Para se alcançar uma educação de qualidade
é preciso levar em consideração os recursos
disponibilizados pelas novas tecnologias, pois
podem contribuir para a interação do contexto
de ensino com a cultura fora do ambiente escolar (AMORIM, 2006).

A escola divide a responsabilidade da
transmissão de conhecimentos com os meios
de comunicação como a internet e a televisão,
entre outros, porém de forma menos atraente,
abundante e variada. O contato de crianças e
adolescentes com esses novos sistemas de
comunicação é bastante significativo. Por isso,
trazem para o cotidiano escolar conhecimentos
e concepções ideológicas. Não basta apenas
tratar as novas tecnologias como conteúdos de
ensino, mas é preciso promover práticas pedagógicas que levem a um desenvolvimento dos
conhecimentos e os usos tecnológicos (AMORIM, 2006).
Não cabe somente à escola esse desafio, mas também ao Estado que deve garantir o
acesso às novas tecnologias. Dentre as formas
de utilização do computador no processo de
ensino-aprendizagem destacam-se algumas
como: instrução programada, simulações e jogos, aprendizagem por descoberta e pacotes
aplicativos (AMORIM, 2006).
Na instrução programada, o computador é utilizado para ensinar determinados
conceitos ou habilidades curriculares. Nas simulações é possível verificar hipóteses sobre
determinados problemas, visualizando variáveis em diversas situações. A intenção dos jogos é favorecer a aprendizagem, em geral trazem conceitos e habilidades. Na aprendizagem
por descoberta destaca-se a autoaprendizagem, sendo possível programar determinadas
ações que se deseja executar no computador.
Os pacotes aplicativos referem-se aos processadores de texto, gerenciadores de banco de
dados, planilhas eletrônicas e programas de
apresentação. Ainda há os softwares de autoria que permitem aos usuários criar, construir
páginas com imagens, sons e demais recursos
(LITWIN, 2010).
O importante é destacar os benefícios
que o uso do computador traz a aprendizagem,
seja para desenvolver habilidades ou atingir
objetivos educacionais. A informática é mais
um instrumento que pode ser utilizado pelo
professor para ajudá-lo a desenvolver o projeto
político-pedagógico da escola (LITWIN, 2010).
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A existência de um laboratório de informática na escola, simplesmente, não significa que haverá eficácia do aprender e ensinar.
O professor e demais funcionários envolvidos
nesse processo devem se apropriar da cultura
tecnológica, para que possam ser mediadores
do processo de construção cognitiva dos alunos, utilizando-se dos recursos tecnológicos
para desenvolver habilidades e competências
(LITWIN, 2010).
Segundo (Edith Litwin, 2010, pág. 121):
o ponto de partida é entender a Tecnologia Educacional
como o desenvolvimento de propostas de ação baseadas em disciplinas científicas que se referem às práticas de ensino que, incorporando todos os meios a
seu alcance, dão conta dos fins da educação nos contextos sócio-históricos que lhes conferem significação
(LITWIN, 2010, p.121).

O desafio é utilizar os recursos disponíveis para favorecer uma prática educacional de
qualidade possibilitando estratégias de ensino
e aprendizagem diferenciadas. A escola deve
intermediar a cultura social predominante e as
exigências do sistema educacional. Ela não
pode ficar à margem do desenvolvimento da
tecnologia, é preciso reconhecer novas formas
de acesso e produção de conhecimento que
possam se traduzir em boas práticas de ensino
(LITWIN, 2010).

Os equipamentos e recursos eletrônicos podem auxiliar no desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, superando dificuldades e limitações observadas nas escolas,
no entanto essa ferramenta ainda é conhecida
por poucos educadores (LITWIN, 2010).
Atualmente existem recursos que são
capazes de aumentar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência. Esses recursos e equipamentos compõem a tecnologia
assistiva, termo que engloba qualquer recurso
– digital ou não – que vise aumentar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência.
A tecnologia assistiva, na perspectiva da educação inclusiva, tem por objetivo, proporcionar
que o aluno com deficiência participe nas diversas atividades do cotidiano escolar, relacionadas aos objetivos educacionais comuns (LITWIN, 2010).

Alguns exemplos de tecnologia assistiva na escola são os materiais escolares e pedagógicos acessíveis, a comunicação alternativa,
os recursos de acessibilidade ao computador,
os recursos para mobilidade, localização, a sinalização, o mobiliário que atenda às necessidades posturais, entre outros. Não existe um
tipo de aparelho predefinido por deficiência, é
possível encontrar softwares com comandos
de acessibilidade, como o teclado virtual e a
lente de aumento ou até mesmo utilizar um site
Todos os sujeitos devem ter oportunida- da web (LITWIN, 2010).
des curriculares que se adaptem aos diferentes
interesses e capacidades para que a escola
A contribuição da tecnologia para o
inclusiva se torne uma escola para todos, ou desenvolvimento de um estudante é relevanseja, que esses alunos também desenvolvam te, porém é importante salientar que é o deas habilidades necessárias para participar e in- sempenho em conjunto de vários profissionais
teragir no mundo atual. A utilização das mídias que irá contribuir para a inclusão de verdade.
digitais, como instrumento de sensibilização e A escola tem o papel de ensinar aos alunos a
ampliação das oportunidades de aprendizado compartilharem o conhecimento, os sentidos e
dos alunos com deficiência durante sua trajetó- emoções, debater e a trocar experiências, ou
ria escolar pode contribuir para o sucesso da seja, introduzi-los no mundo social, cultural e
inclusão nas escolas (LITWIN, 2010).
científico. Pelo fato de ser um cidadão é um direito natural do ser humano estar numa sala de
aula, independente de padrões de normalidade estabelecidos pela sociedade ou impostos
pela escola (LITWIN, 2010).
469

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

O currículo escolar só cumpre sua função de construir a cidadania e preparar os indivíduos para viver em harmonia fora da escola, com suas habilidades e competências que
a experiência escolar e o conhecimento nela
construído os ajudou a desenvolver, quando a
sociedade de fato é representada na escola,
sendo plural e heterogênea, com alunos com
deficiência ou não. A inclusão propõe que a
escola se ajuste a todos os educandos e não
que eles se adaptem a escola (LITWIN, 2010).
A inclusão é uma realidade que se apresenta há algumas décadas, ou seja, a criança
com deficiência tem o direito de frequentar a
escola comum e de usufruir dos meios e recursos necessários para superar suas deficiências. Assim, é importante que todos os envolvidos nesse processo, pais, professores,
gestores educacionais, Municípios, Estados e
União, possam garantir os recursos, os meios
e os instrumentos para uma experiência de inclusão bem sucedida, corroborando para que
aquilo que está em lei possa se concretizar de
fato nas escolas do Brasil (LITWIN, 2010).
A educação no século XXI apresenta-se como forma de sustentar ideais de justiça,
paz, solidariedade e liberdade. A globalização
e os avanços dos meios de comunicação e
dos recursos de informática exigem que profissionais de diversas áreas do conhecimento
tenham uma formação qualitativa diferenciada
para atuar na sociedade (LITWIN, 2010).
Em relação à educação é essencial
que professores mudem o eixo de ensinar, pois
a prática pedagógica, neste contexto é ampliada a uma nova categoria do conhecimento, a
digital. Reconhecer essa era digital não significa abandonar a linguagem oral e escrita,
mas oportunizar nos recursos eletrônicos uma
forma de construir processos metodológicos
para uma aprendizagem significativa (LITWIN,
2010).

A linguagem digital refere-se às tecnologias eletrônicas de comunicação e à rede de
informação. O conhecimento nessa era digital
se dá pelo individual e coletivo. A informática
permite ao professor desenvolver um trabalho
dinâmico focalizando sua prática na produção
do conhecimento. A linguagem digital também
deve ser considerada, além da linguagem oral
e escrita, pois permite o acesso às informações
de todo o mundo e a utilização de recursos e
formas para ampliar a aprendizagem. Nesse
processo, professor e aluno estão lado a lado
num processo de aprendizagem cooperativa
(LITWIN, 2010).
A criação de espaços virtuais e presenciais favorece o contato entre alunos, professores e usuários da rede inserindo todos no
mundo da informação. O aluno é visto como
pesquisador e investigador num processo de
aprendizagem significativa e instigante. Moran,
afirma: “A relação professor-aluno na aprendizagem colaborativa contempla a inter-relação
e a interdependência dos seres humanos, que
deverão ser solidários ao buscar caminhos felizes para uma vida sadia deles próprios e do
planeta” (MORAN, 2010, p. 78).
O ensino num paradigma emergente
deverá buscar a totalidade, e a aprendizagem
deve ser encarada como produção de conhecimento onde o aluno esteja envolvido no processo de educação. Para tanto, é necessário
desenvolver a análise, valorizando a ação reflexiva e proporcionando estudo e sistematização
do conhecimento: “Behrens (1999, p. 86-87)
acredita na necessidade de desencadear uma
aliança de abordagens pedagógicas, formando
uma verdadeira teia, da visão holística, com a
abordagem progressista e com o ensino com
pesquisa.”
O ensino com pesquisa permite a passagem da reprodução do conhecimento para
a produção do mesmo. A abordagem progressista propõe uma transformação social. Numa
visão holística espera-se superar a fragmentação do conhecimento. É preciso haver uma
inter-relação entre essas abordagens e uma
instrumentalização com a tecnologia para que
a prática pedagógica possa ser eficaz. O computador e a rede de informações são de suma
importância para essa ação inovadora, que se
trata de uma mudança de postura pedagógica
não apenas de método (BEHRENS, 1999).
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safios educacionais que se apresentam no dia
a dia. A seguir, serão apontados alguns equipamentos, recursos e sua respectiva utilização
para auxiliar os deficientes no processo de inA Reatech, feira internacional de tecno- clusão (LITWIN, 2001).
logias em reabilitação, inclusão e acessibilidade, apresenta diversos recursos, equipamentos
Iniciaremos com a apresentação de
e acessórios para as pessoas com deficiência, alguns recursos para os deficientes visuais. O
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida Sara-Pc é um scanner com voz que converte
delas. Nessa feira é possível visualizar e testar documentos impressos em áudio, permitindo
alguns equipamentos criados para melhorar a ao deficiente o acesso ao conteúdo do docuvida das pessoas com alguma necessidade es- mento. O preço deste equipamento varia de R$
pecial (PELLANDA, 2005).
5.100,00 a R$ 16.500,00 (LITWIN, 2001).

RECURSOS ELETRÔNICOS E
APRENDIZAGEM

Um ponto a ser levado em consideração
são os valores de alguns equipamentos que por
terem um custo elevado não permitem o acesso
de todos que precisam. O computador, o tablet
e até mesmo o telefone celular representam um
grande apoio tecnológico à educação. Em uma
única ferramenta, o computador, é possível desenvolver várias áreas distintas como a visual,
auditiva, linguagem oral e escrita, melhorando a
concentração, atenção e como apoio à alfabetização também (PELLANDA, 2005).
Um termo relativamente novo que diz
respeito à inclusão é a tecnologia assistiva, que
surge associado à área da saúde e reabilitação
num primeiro momento. A tecnologia assistiva
tem o objetivo de promover a qualidade de vida
e melhorar as habilidades de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida,
favorecendo uma vida independente e à inclusão social. Ela abrange todos os equipamentos,
recursos, metodologias, serviços, estratégias e
práticas concebidas e aplicadas para minimizar
os problemas das pessoas com deficiências
(PELLANDA, 2005).

O Pocket Viewer é um ampliador de caracteres portátil, utilizado para ler desde os preços em um loja até uma revista ou livro.
O SmartView Xtend amplia o texto, permitindo a leitura de revistas, livros, fotografias,
ainda permite escrever e desenhar, para pessoas com baixa visão.
A T3-mesa de relevo tátil possui toda a
superfície tátil é explicada por voz humana, facilitando e tornando acessíveis os conteúdos e
a informação para os deficientes visuais, sem a
assistência permanente de um professor, técnico ou pais. A impressora em Braille-Index Basic
D-V4 (Figura 5), controlada por um teclado com
Braille, possui painel de comandos com sintetizador de voz em português. Ela custa por volta
de R$ 13.900,00 (LITWIN, 2001).
Os softwares de acessibilidade, como
os leitores e ampliadores de tela, permitem que
as pessoas com deficiência visual usem a mesma tecnologia das pessoas que enxergam. O
display Braille é um aparelho de saída de computador que traduz em Braille a informação da
tela, podem ser utilizados em PCs, notebooks,
tablets e celulares. Utiliza um software leitor de
tela, que seleciona os textos e os traduz para o
Braille, movimentando pinos verticais e permitindo a leitura tátil das informações. De grande
utilidade para as pessoas com surdocegueira
e cegueira terem acesso a computadores (LITWIN, 2001).

O professor, em seu trabalho na sala de
aula, deve identificar as barreiras que impedem
ou limitam a aprendizagem dos alunos, e ressaltar suas habilidades. Dessa forma, poderá programar recursos e estratégias visando ampliar
as possibilidades de aprendizagem e atuação
em diversas atividades, assim como nas relações sociais e comunicação (LITWIN, 2001).
Diversos recursos e estratégias são colocados à disposição pela tecnologia assistiva,
As lupas eletrônicas auxiliam a leitura e
cabe ao usuário encontrar aquele que supra a escrita de pessoas com baixa visão, ampliansuas necessidades e interesses. No trabalho do textos e imagens.
com crianças é importante contar com o apoio
de uma sala de recursos multifuncional, que deA comunicação alternativa é um termo
verá disponibilizar recursos para superar os de- destinado as pessoas sem fala ou sem escrita
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funcional ou com alguma defasagem na capacidade de se comunicar. Essa comunicação pode
ocorrer sem auxílio externo, por meio de gestos
ou expressões faciais e corporais, e também
com o apoio de algumas ferramentas. Esses recursos são construídos de forma personalizada
para atender as necessidades de cada indivíduo (LITWIN, 2001).
A seguir, enunciamos alguns deles. Os
cartões de comunicação (Figura 8) trazem símbolos gráficos representativos de mensagens,
assim como as pranchas de comunicação, porém apresentam mais símbolos com temáticas
específicas. Existem também os símbolos de
comunicação pictórica (PCS), um sistema que
traz desenhos simples e de fácil reconhecimento
que se combinam para favorecer uma comunicação adequada a cada usuário. Esse sistema é
desenvolvido por meio do software Boardmaker,
que é utilizado para a criação das pranchas de
comunicação, nele é possível selecionar os símbolos que farão parte das pranchas de comunicação (LITWIN, 2001).

fundamental que o professor, no seu papel de
mediador pedagógico, coloque o aluno e seu
desenvolvimento no centro do processo, planeje as atividades, domine sua área de conhecimento, seja criativo principalmente ao lidar com
situações inesperadas, esteja aberto ao diálogo
e saiba se expressar de forma clara e objetiva.
Para isso é preciso uma política educacional
mais eficiente, que prepare melhor os profissionais de ensino disponibilizando recursos para
o desenvolvimento deste trabalho, tenham seus
currículos e sistemas de avaliação mais flexíveis
para garantir o atendimento das necessidades e
garantir os direitos de cada educando (LITWIN,
2001).
O Boardmaker é uma importante ferramenta para os alunos que necessitam utilizar
a comunicação alternativa, pois ela permite
elaborar recursos diversos para cada fase de
desenvolvimento educacional. Com o auxílio de
um professor especializado, o professor da sala
de aula disponibiliza as atividades previstas no
currículo para que se construa e personalize o
material necessário utilizando o Boardmaker.
Destacamos alguns exemplos de atividades
que podem ser preparadas com esta ferramenta: descrição de imagens, textos com símbolos,
livros com símbolos, fichas de comunicação
para interpretação de textos e para responder
perguntas (Figura 13), calendários personalizados, sinalização dos ambientes da escola, entre
outros (LITWIN, 2001).

Outro recurso existente é o vocalizador
que auxilia na comunicação do dia a dia expressando pensamentos, sentimentos e desejos,
acionando a mensagem adequada num sistema pré-gravado no aparelho. Teclas com imagens ou palavras correspondem a um conteúdo
sonoro gravado. Esses aparelhos podem ter de
uma a uma centena de mensagens. Os acionadores (Figura 11) auxiliam no uso do computador, onde um clique interpreta um comando do
Para a construção desses recursos
usuário (LITWIN, 2001).
que promovem a acessibilidade, comunicação
e participação no contexto escolar do aluno de
Para os surdos foi desenvolvido recen- inclusão é preciso ter claros os objetivos e atitemente um aplicativo para Smartphones (Figu- vidades educacionais propostos e identificar as
ra 12) que traduz a fala para Libras, a língua características do aluno com deficiência, suas
brasileira de sinais. Ele reconhece a voz e traduz habilidades e dificuldades, dessa forma ele popara Libras, também possui um dicionário com derá avançar em sua aprendizagem (LITWIN,
3.700 sinais, ao ser acessada uma palavra a 2001).
personagem faz a tradução para Libras. A fala
é executada por uma personagem no celular,
Num processo de construção do conheesse aplicativo pode ser baixado gratuitamente cimento o professor deve criar condições para
para a plataforma Android (LITWIN, 2001).
o aluno aprender sendo criativo, conhecendo a
realidade e os desafios educacionais. Assim, o
As novas tecnologias dizem respeito ao conhecimento se dá pela transformação do que
uso do computador, à informática e à educação já existe, onde o que o aluno já conhece que
à distância. Esses recursos não substituem a determinará o tempo da sua aprendizagem. Daí
ação do professor junto aos alunos. A perspec- a importância de favorecer esse desenvolvimentiva apresentada é a construcionista que pressu- to, disponibilizando os mais diferentes recursos
põe o uso dessas técnicas como característica educacionais que forem necessários (LITWIN,
da mediação pedagógica da aprendizagem. É 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao observarmos a realidade que se apresenta nas escolas e refletirmos sobre as questões
abordadas no artigo, podemos verificar que o nosso sistema educacional é falho em muitos aspectos, em especial naqueles que se referem à inclusão. A questão é preocupante, pois o cumprimento
da lei acaba ocorrendo apenas no aspecto que garante o acesso desses estudantes nas classes
comuns. Enquanto os recursos, materiais de apoio, capacitação de professores e profissionais especializados são disponibilizados de forma precária nas instituições de ensino.
São necessárias diversas mudanças para que o aluno de inclusão possa ter assegurado seu
direito de aprendizagem e desenvolvimento.
Os cursos de formação nas universidades deveriam
favorecer um ensino de qualidade que preparasse melhor os profissionais da educação. As escolas
deveriam ter disponível todos os recursos citados nesse artigo, assim como outros também necessários e, um profissional especializado em educação especial que pudesse auxiliar o professor de sala
comum.
A quantidade de alunos nas salas de aula deveria ser reduzida, dessa forma o professor
seria capaz de dar mais atenção à todos os seus alunos. Quando os alunos recebem uma atenção
diferenciada, podem contar com o apoio de recursos especializados e adaptados para sua necessidade sentem-se mais confiantes e apresentam avanços significativos na aprendizagem.
Por isso, não há como desvincular o ensino da tecnologia e os recursos advindos dela, pois
eles fazem parte da experiência de vida dos educandos. Os professores e administradores escolares devem se manter integrados nesse processo, realizando constantemente cursos, participando
de projetos e grupos de discussões. Dessa forma, ensinando com mais credibilidade e entusiasmo,
além do falar, é possível contagiar e estar mais próximo dos alunos facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Para que isso seja possível é importante haver uma mudança no paradigma tradicional do ensino, o que exige uma mudança em nós mesmos.
O uso da tecnologia proporciona um contato com as mais diversas informações, desenvolve
a auto aprendizagem, possibilita novas formas de construção do conhecimento, permite que os alunos tenham momentos de orientação mesmo fora do horário de aula, desperta a curiosidade e busca
de coisas novas. O professor tem papel de facilitador da aprendizagem, devendo dialogar, trocar
experiências, levantar dúvidas, trazer reflexões, relacionar a aprendizagem à realidade, promover o
acesso ao uso das novas tecnologias visando o desenvolvimento, tornando assim o indivíduo atuante
no seu processo de aprendizagem.
E a inclusão deve ser pensada nessa nova perspectiva buscando eliminar as desigualdades
e a diferença quanto à condição humana, verificando as possibilidades práticas sobre os novos saberes, habilidades e estudos concretos sobre novas tecnologias. Não se pode deixar de considerar
que enquanto houver relações de dominação e desigualdades sociais, não é possível falar de uma
inclusão de fato. Para isso é preciso desenvolver uma postura crítica, onde as relações sejam democráticas e participativas para uma transformação efetiva da sociedade e as pessoas possam ter
reconhecidos seus valores e respeitados os seus direitos.
A inclusão deve ir além de um contrato, um dever, mas ser encarada como possibilidade de
encontro e realização. Sabemos que há um descompromisso do poder público com a educação,
apenas garantindo o ingresso dos alunos deficientes nas classes comuns. Por isso é preciso valer os
demais direitos que também estão na legislação, que garantem além do acesso,
a
presença de intérpretes à alunos que necessitam, tecnologia assistiva e outros recursos em salas comuns, assim como um professor especializado
que auxilie o professor de sala de aula.
Vale ressaltar que a tecnologia por si só não irá resolver todos
os problemas de aprendizagem existentes, ela é apenas um instrumento
importante que favorece esse processo de aprendizagem, pois colabora
para uma aula mais dinâmica, interessante, vinculando os conteúdos
com a realidade e favorecendo a pesquisa e o acesso aos diversos conteúdos. Utilizar a tecnologia na aprendizagem pode tornar esse processo
mais eficaz, já que ela tem grande influência na sociedade nos dias de
hoje.
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lo: Paulus, 2008. (Coleção Pedagogia e Educação).
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DISCUTINDO PRÁTICAS AVALIATIVAS E A
DIVERSIDADE DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS
NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar as práticas avaliativas e os instrumentos
utilizados por docentes no processo de ensino e aprendizagem ; buscando as dificuldades,
avanços e possibilidades para reorganização e diversificação dos instrumentos de avaliação,
numa possível tomada de consciência por parte dos educadores de como pensar nas formas
de avaliar e de se colocar no lugar dos educandos para que possa assim contribuir para desmistificar a avaliação como algo negativo ou carregada de medos para muitos estudantes.

Palavras-chave: Instrumentos; Avaliação; Desenvolvimento; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

s práticas avaliativas ao longo dos anos têm sido motivo de discussão no ambiente escolar , tornando relevante o desenvolvimento de estudos sobre a referida temática, uma vez que estudar a avaliação consiste em retomar todos os aspectos
relacionados ao ensino e à aprendizagem, pois requerem estudos sobre a metodologia, currículo, concepções pedagógicas do professor, condições materiais da escola, bem como a Proposta
Pedagógica da instituição, dentre outros aspectos.
Partindo das experiências vividas ao longo da trajetória profissional em sala de aula ,
nasceu a necessidade de discutir o processo avaliativo no universo escolar por considerar que
as mudanças na atual sociedade, vem colocando novas demandas e mais desafios ao ato de
avaliar. E portanto, se faz cada vez mais urgente sessões reflexivas pautadas em estudos sobre
a avaliação e seus instrumentos na tentativa de haver transformações nas concepções, formas
e funções de avaliar; fazendo com que o ato de avaliar seja visto como processo e possibilidade de fazer o aluno avançar e diagnosticar seu nível de entendimento sobre as competências e
habilidades que se espera dele num determinado período ou nível escolar.
Sendo encarada dessa forma, a avaliação tem como propósito sustentar e orientar a
intervenção do professor , o ato de avaliar não deve se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos dos alunos e sim na tomada de decisões do trabalho docente continuamente, se as
atividades , métodos , procedimentos , recursos e técnicas que ele se utiliza estão possibilitando
ao educando o alcance dos objetivos propostos.
Buscar analisar os instrumentos avaliativos utilizados por docentes no processo de
ensino e aprendizagem ; de como são elaborados e pensados, como são organizados e toda
a diversificação de técnicas disponíveis a fim de que os educadores se coloquem em algum
momento no lugar de alunos e de como um enunciado por exemplo, possa ajudar os discentes
a entender melhor o que se propõe, e que cada instrumento possa ser mediador, construtor e
revelador da aprendizagem e não visto como um inimigo ou punição na vida escolar de muitos
estudantes.
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tra perspectiva que é avaliar para que a escola
atinja a ideia de construção de conhecimento
e para isso o redimensionamento dessas práticas e da forma de avaliar o aluno se faz urgente. Desse modo, tornou-se imprescindível o
desenvolvimento da avaliação, seja no âmbito
da vida pessoal , na escola ou na sala de aula;
De acordo com estudos de Hoffmann
não importa a instância; avaliar representa,
(2005), uma das tarefas mais complexas do
portanto, um processo contínuo e sistemático
processo de ensino-aprendizagem é a avaliade aperfeiçoamento humano.
ção. Tratar desse tema constitui-se um desafio extremamente interessante. Inicialmente se
O acompanhamento mais de perto do
faz necessário entender que sobre a avaliação,
processo de ensino-aprendizagem, observanexistem obstáculos quando da definição de
do as evoluções e dificuldades apresentadas
seu real significado e na busca por respostas,
são um caminho a ser trilhado e é bem saudáinúmeros equívocos são cometidos.
vel no ato de avaliar ter a preocupação que a
rotina do dia-a-dia descaracterize os objetivos
Basta observar as diferentes concepfundamentais da prática educativa. Portanto, ao
ções resultantes da percepção das práticas
se falar em avaliação nos abre uma reflexão
avaliativas que marcam a trajetória de alguns
sobre as formas existentes de avaliar, qual o
alunos e professores. Ao se referirem à avapercurso mais indicado para compreensão da
liação, muitas vezes suas palavras sustentam
mesma e como ela pode afetar na vida escolar
aquilo que se entende como “julgamento de
dos estudantes e promover consequências na
valor dos resultados alcançados”, justificando
prática do docente.
assim a presença de elementos como: prova,
nota, conceito, reprovação, registro, boletim e
Na busca por autores que tratassem do
outros que possam “validar” o processo de
assunto, encontrei entre outros, Jussara Hofensino-aprendizagem .Em outras palavras, a
fmann. Em seus trabalhos, Hoffmann(2005) enfunção da avaliação percebida desta forma, é
fatiza que a maioria dos debates sobre o tema,
simplesmente verificar os resultados do probusca encontrar o real significado da avaliação
cesso de ensino-aprendizagem por meio das
na ação educativa partindo da premissa de que
notas dos alunos e devido a essa percepção
esta, está diretamente relacionada a questões
vem a angústia do professor em ser protagoainda mais complexas, como por exemplo, a
nista disso (HOFFMANN, 2005).
função da escola, o papel do professor e ainda, que tipo de homem a escola deve formar.
Em meio a esse contexto de indefiniA autora ressalta ainda que entre aqueles que
ção, acrescentamos que Moretto (2003), afirse aventuram na discussão, temos os que se
ma existir uma certa angústia por parte de
preocupam somente em estabelecer críticas e
alguns professores, exatamente por não sabeparalelismos entre a ação avaliativa e diferenrem como transformar o processo avaliativo em
tes manifestações pedagógicas, deixando de
“algo” que não seja mera cobrança de conteúapontar, segundo ela, perspectivas palpáveis
dos aprendidos “de cor”, de forma mecânica,
ao educador que deseja exercer a avaliação
sem significado para o aluno.
em benefício da educação.

CAMINHOS PARA QUALIFICAR A
PRÁTICA AVALIATIVA DOCENTE: A
AVALIAÇÃO NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM E A ANGÚSTIA
DOCENTE

A avaliação nem sempre foi vista com
A mesma autora citada acima, em um
bons olhos, uma vez que o ato de avaliar estede seus trabalhos mais recentes: Avaliar para
ve associado, por muito tempo, a termos como:
promover – As setas do caminho (editora Mepunir, medir, classificar, mensurar, etc. Porém,
diação/2006), destaca que estudiosos conno contexto atual tem sido utilizada numa ou478
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temporâneos (Demo, Luckesi, Perrenoud, Zabala, entre outros) insistem na necessidade de
superação do viés positivista e classificatório
das práticas avaliativas escolares, retomando-as em seu sentido ético, de juízo consciente
de valor, de respeito às diferenças, de compromisso com a aprendizagem para todos e a formação da cidadania.

Para o autor (2006), o papel do professor é muito importante nesse entrave, que o
mesmo é protagonista desse caminho de ajuda
e revelação, de se ter clareza no que se pede,
de não ter questões ambíguas que geram mais
dúvidas que acertos, de atividades de pegadinhas que muitas vezes deixam os alunos se
sentindo acuados e reclusos a uma sensação
de punição ou desbravador de charadas; e
Nessa perspectiva precisamos fazer seja sim um iluminador de aprendizagens.
com que a prática educacional esteja alinhada com a promoção e transformação social e
Portanto, para conclusão desse tópico ,
com a manutenção de uma reflexão do fazer utilizamos o pensamento de Romão para anunpedagógico sempre. Partindo do pressuposto ciar o que será tratado nos próximos capítulos;
de que a avaliação também é um instrumento de que a avaliação subjaz uma concepção de
de política educacional, busca-se concebê-la educação, da necessidade de analisar a vernuma concepção formativa e construtiva, que dadeira função dela e seus instrumentos , a sua
possa contribuir para a melhoria da qualidade importância e a riqueza da troca de ideias com
do ensino.
base em diferentes teóricos (SILVA, 2006).
Dessa forma, tornaram-se necessárias
reflexões sobre a importância das práticas avaliativas no sentido de analisar os parâmetros
estabelecidos pelas orientações curriculares;
as concepções do professor sobre a avaliação, ensino e aprendizagem; bem como do desempenho dos educandos nessas avaliações.
Nesse aspecto, vale considerar a relevância
de estar atento para os resultados que se produz, bem como desenvolver estratégias que
respondam satisfatoriamente aos desafios da
clientela de cada Instituição escolar. Sob esse
prisma, pode-se considerar a avaliação como
uma prática de valorização dos indivíduos, das
aprendizagens, bem como da otimização do
processo de ensino compreendido como necessário para:

Nessa perspectiva de reflexão crítica
sobre avaliação, Romão (2003) apresenta a
concepção de avaliação dialógica que defende
e aborda Paulo Freire como defensor de uma
postura de compreensão da importância dos
conhecimentos dialéticos no processo avaliativo. Deve-se ter em vista o levantamento prévio
das concepções de avaliação da aprendizagem, da compreensão do que significa avaliação mediadora e de que forma ela tem sido
validada no trabalho desenvolvido pelos docentes, bem como a definição de instrumentos avaliativos e sua especificação e utilização
na prática pedagógica.

[...] Compreender o que se passa na interação entre o
quê e como se ensina e o quê e como se aprende para
uma intervenção consciente e melhorada do professor,
refazendo o seu planejamento e seu ensino e para que
o aprendente tome consciência, também, de sua trajetória de aprendizagem e possa criar suas próprias estratégias de superação (SILVA, 2006, p.38)
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A DIVERSIFICAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Segundo Hoffmann (2006), tornou-se
imprescindível o uso de vários instrumentos
avaliativos para possibilitar de diferentes maneiras a observação de como aprender melhor, o que se apreende, de qual forma é mais
significativo esse aprender de cada indivíduo
, pois sabemos que o ensino-aprendizagem é
um processo contínuo e sistemático de aperfeiçoamento para que tente-se evitar que a rotina
descaracterize os objetivos fundamentais da
prática educativa. A partir daí, uma indagação
se faz necessário : A diversificação de instrumentos avaliativos utilizados pelo professor favorecem /implementam o processo de ensino-aprendizagem do educando?
Observa-se na prática que as avaliações escritas são geralmente as mais usadas
pelos professores e a diversificação de outros
recursos para avaliar ficam em segundo plano muitas vezes. Em estudos realizados a esse
respeito e com base em livros e em questionamentos subsidiados na prática, pode-se perceber que embora existam diversos meios;
os mais utilizados pelos professores são: as
tarefas de casa, questionários , provas e testes.
Especialmente quanto aos testes escritos , há
dificuldades técnicas na elaboração dos mesmos, principalmente, no que se refere à construção de itens pela sua falta de clareza e objetividade , pela ausência de parâmetros nesses
testes; denotando muitas vezes uma distorção
nos propósitos e compreensão da avaliação;
gerando interpretações ambíguas ou indução
ao erro (HOFFMANN, 2006).
Os portfólios, fóruns, painéis, seminários e os pareceres descritivos são instrumentos que poderiam ser mais utilizados como avaliação e que a priori tem como base o avaliar
mais como processo ; numa proposta de avaliação mediadora e mais formativa; sendo uma
grande pena muitas vezes os professores não
lançarem mão destes, pelo grau de subjetividade , complexidade e pôr em geral “tomarem”
mais tempo do docente para analisar/ registrar a nota ou conceito do aluno (HOFFMANN,
2006).

Na correria do dia a dia docente, tendo
muitas etapas a se cumprir tais como: planejamento, seleção de material, regência, registros,
avaliações e correções; muitas vezes os instrumentos e o ato de avaliar que poderiam dar
maior autonomia, ser mais construtivo e motivar
mais os alunos; fica preso no que é mais fácil e
rápido para o docente no momento; pois com
a sobrecarga de trabalho e certamente cobrados pela instituição escolar da qual ensinam,
acaba por prejudicar esse olhar mais aprofundado das formas, seleção, tempo, elaboração
e correções das avaliações. Claro que não se
quer aqui justificar as falhas ou dificuldades
docentes; mas contextualizar o cotidiano deste que na “falta” de tempo ou para dar conta
de todas as ações expostas acima , necessita
de lançar mão de instrumentos avaliativos mais
“práticos” para correção (HOFFMANN, 2006).
Sobre isso, Hoffmann (2006)define os
instrumentos avaliativos e a existência de impasses na relação entre professor e aluno, dizendo o seguinte:
Instrumentos de avaliação são, portanto, registros de
diferentes naturezas. Ora é o aluno que é levado a fazer
os próprios registros, expressando o seu conhecimento
em tarefas, testes, desenhos, trabalhos e outros instrumentos elaborados pelo professor. Ora é o professor
quem registra o que observou do aluno, fazendo anotações e outros apontamentos. Quanto mais frequentes
e significativos forem tais registros, nos dois sentidos,
melhores serão as condições do professor de adequar
as ações educativas às possibilidades de cada grupo e
de cada aluno (HOFFMANN. 2006, p.119).

Na busca de encaminhamentos para o
melhoramento da prática docente em relação
a avaliação , surgiu a necessidade de maiores
esclarecimentos sobre instrumentos avaliativos e a proposta de sessões reflexivas como
mediadora de análises documentais desse
processo. Sob esse aspecto, vale ressaltar a
urgência em promover discussões comprometidas, a superação de instrumentos avaliativos
mal elaborados e sem investimento na criatividade, contextualização e coerência; bem como
da reformulação do antigo sistema político educacional que não corresponde mais a realidade escolar vigente (HOFFMANN. 2006).
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A reflexão das finalidades da avaliação
não importando os instrumentos utilizados e
sim as formas de expressão dos alunos e do
acompanhamento com um olhar mais atento
do docente desse processo; acaba por referendar uma prática consistente e emancipadora da relação ensino-aprendizagem. O que
casa muito com o pensamento de OLIVEIRA
(2003, p. 128) que destaca a interpretação
docente ao preparar uma atividade avaliativa
como:
Vimos que muitas vezes nos instrumentos que utilizamos de avaliação supomos que nossos alunos irão
compreender nossa linguagem e nosso objetivo sem
dar-lhes as condições necessárias para a compreensão
plena do que estamos pedindo que façam; e isso acaba por dificultar o processo avaliativo para os sujeitos
envolvidos (OLIVEIRA, 2003, p. 128).

Outra questão de suma importância é,
o professor lançar mão de outros instrumentos
avaliativos com foco em novos conhecimentos,
atitudes e habilidades e poder assim dar maiores oportunidades para os educandos revelarem o que aprendem significativamente; seja
através de registros por imagens, da sua assiduidade ,da sua postura perante ao outro, do
seu nível de participação e envolvimento das
atividades propostas, do uso maior da oralidade, em momentos de mudanças de papéis
(de um falante e outro escriba),com pares em
níveis diferentes de avanços; seja sozinho, dupla ou em grupo; não importa a forma e sim a
possibilidade de perceber através das informações e observações colhidas a trajetória que
esse aluno percorreu (OLIVEIRA, 2003).

AVALIAÇÃO MEDIADORA: NOVAS
PERSPECTIVAS REFLEXIVAS E
COLABORATIVAS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DOCENTE
Segundo Libâneo (1994), a avaliação
é um processo imprescindível nas ações humanas, certamente na educação deverá estar
presente em todas as propostas; pois ela é fundamental no processo ensino-aprendizagem
que deve ser realizada num processo contínuo
de ação-reflexão-ação. Avaliar é uma ação
que faz parte da vida e através dela é possível
examinar, confrontar ou comparar o valor da
prática pedagógica. Seja de maneira formal ou
informal , é necessário avaliar os resultados do
ensino e do desempenho dos estudantes cotidianamente.
Avaliar para melhoria esse é um caminho para novas perspectivas. Nesse sentido,
compreende-se que, as mudanças nessa realidade não se darão por decretos; mas requer
buscar, transformar, a partir de estudos, reflexões, confronto de ideias, respeitando a diversidade de pensamento dos atores envolvidos
com esse tema. Considerando a formação
continuada e uma possível criação de um grupo de pesquisa colaborativa no meio docente
das instituições escolares ; onde além de estudar as mais contemporâneas publicações de
avaliação; aconteça a análise dos meios utilizados para avaliar os alunos naquele contexto
(LIBÂNEO, 1994).

Condemarín e Medina (2005, p.121)
Nesse aspecto, pensamos que os essalientam alguns destaques em relação a ela- tudos auxiliem na compreensão da avaliação
boração de testes, fazendo assim algumas re- como uma tarefa didática, necessária e permacomendações tais como:
nente do trabalho docente, e, portanto “[...]
reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho
• Incluir tipos variados de itens [...];
escolar, tanto do professor como dos alunos”
• Assegurar que os itens abarquem os ob(LIBÂNEO,1994, p. 195).
jetivos propostos;
• Assegurar que cada item seja confiável,
isto é, que realmente avalie o objetivo que se
pretende medir;
• Assegurar que cada item seja claro e
não se preste a uma interpretação ambígua.
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A ausência de parametrização, a ênfase na memorização, a utilização de palavras de
comanda sem sentido com o contexto ou grandes demais que fadigam os alunos ; geram a
necessidade de formação continuada para
a constante reflexão e construção de conhecimentos relacionados as técnicas de elaboração de avaliações, formulação de itens, definição de avaliação como processo e novas
concepções de ensino-aprendizagem; dentre
outros saberes e habilidades construtivos e
contextualizados sobre a avaliação. A análise à
luz da teoria com o confronto de informações
adquiridas, tendo oportunidades de reconstruí-lo em sessões reflexivas e que as sugestões
apresentadas possam dar espaço para superação das dificuldades apresentadas, tanto por
professores, estudantes, sistema e instituições
educacionais (LIBÂNEO,1994).
O que se deseja é que através dos
estudos e grupos reflexivos envolvidos no processo educativo de avaliação possam compreender melhor a prática até então desenvolvida,
buscando efetivar tomadas de decisões sobre
o fazer pedagógico e que o desejo de construir novos caminhos se manifestam a cada dia
. Nesse contexto, Libâneo (1994) apresenta a
proposta de professor pesquisador-prático-reflexivo que tenha a necessidade de aperfeiçoamento contínuo e a conciliação das dimensões de pesquisa sobre a prática docente e
formação contínua de professores.
Tendo como base a formação no Curso de Pedagogia, temos várias disciplinas que
tratam de avaliação; mas nenhuma dar subsídios suficientes para o formando sair com
aprofundamento necessário para pôr em prática conhecimentos e competências para uma
construção de avaliação mediadora. Então, por
aí tiramos os impasses que o docente passa, a
partir da própria base de instrução já há falhas
e a necessidade da formação continuada se
torna cada vez mais urgente (LIBÂNEO,1994).

Sabemos que “ não há como ensinar
melhores fazeres em avaliação e que esse caminho precisa ser construído por cada um de
nós, pelo confronto de ideias, repassando e
discutindo, em conjunto, valores, princípios e
metodologia” (HOFFMANN, 2003, p.11 ). Nessa perspectiva a autora define avaliação mediadora como uma postura de vida em que nossas
concepções de educação, de educando e de
vida ficam explicitadas na prática avaliativa desenvolvida; compreendendo-a como uma postura de autocrítica e auto-avaliativa, principalmente considerando que os atuais educadores
sofreram influência da avaliação classificatória,
o que os leva a reproduzir as formas com que
foram avaliados ao longo da sua formação.
Considerando esta concepção, portanto, encaminhamentos necessários para uma
prática educativa emancipatória, trilha-se a seguinte trajetória: aprofundamentos sobre pesquisa colaborativa, avaliação da aprendizagem
e formação de professores. A elaboração de
um roteiro para as sessões reflexivas, com a
finalidade de conhecer a concepção dos professores colaboradores sobre educação, a
avaliação da aprendizagem e as dificuldades
encontradas no processo avaliativo; prepara o
clima para encontros construtivos e repletos de
possibilidades de superação de uma visão um
tanto arcaica de avaliação.
Segundo Magalhães (2004), sessões
reflexivas envolvem questões ideológicas de
todas as profissões e acabam por ser ferramentas que oportunizam a reflexibilidade sobre
a prática docente, considerada como espaço
de autoformação de um profissional crítico e
reflexivo. A frequência da proposta de sessões
reflexivas são variáveis e dependendo da necessidade de cada grupo, podem acontecer
semanalmente quinzenalmente ou mensalmente em local previamente combinado, numa situação em que se desenvolvem focos de análise
direcionados para motivar a descrição, para
posteriormente trabalharmos na perspectiva da
informação, confrontando e reconstruindo práticas relacionadas ao processo avaliativo.
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Nas conversas com os colegas docentes em sessões reflexivas e embasados em leituras realizadas detectou-se que os discursos
dos professores em sua grande maioria se diziam trabalhar numa perspectiva formativa de
avaliação; porém percebeu-se que na troca de
experiências as fragilidades dos argumentos
apresentados e as dificuldades de elaboração
de instrumentos avaliativos, além da falta de
clareza muitas vezes dos critérios ao se avaliar
(HOFFMANN, 2003).
Condenar e exigir um posicionamento
diferente não seria por demais autoritário? Que
tempo foi dado a esses sujeitos para trocar
ideias com outros participantes e perceber as
contradições dos seus discursos? Buscando
respostas para estes questionamentos pode-se
perceber que em todos os níveis de educação
encontra-se educadores insatisfeitos com os
rumos da avaliação e nesse sentido, Hoffmann
(2003) desafia os docentes a trabalharem no
aprimoramento das práticas avaliativas a partir
de três dimensões: “Análise de experiências
vividas; respeito à sensibilidade do professor
e aprofundamento teórico”(HOFFMANN, 2003,
p.114).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é do tipo bibliográfica e colaborativa, pois se articula a partir de estudos
, de experiências e de proposta de sessões
reflexivas ,onde o interesse de investigação se
baseia na compreensão que os teóricos possuem na interação com a prática e das experiências vividas enquanto docente e participante
de grupo de pesquisa; numa proposta de articulação do contexto real de um aspecto que se
refere a suas práticas profissionais .
O presente trabalho tem como aportes teórico-metodológicos os seguintes autores: Condemarín (2005); Desgagné(1997);
Hoffmann (1998, 2000, 2001, 2003, 2005);
Ibiapina (2003, 2004, 2008); Libâneo (1994);
Magalhães (2004); Moretto (2001); Oliveira
(2003); Schon (2000); Silva (2006); Romão
(2003), dentre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns trabalhos científicos, livros, instrumentos
de avaliação e experiências que discutem e
apresentam reflexões e sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto, percebeu-se a necessidade de uma mudança significativa no fazer avaliativo dos pensadores e elaboradores desse processo, tais como: a utilização de variados instrumentos avaliativos, mudança de concepção do ato de avaliar, clareza dos critérios e finalidades
utilizados , realização de sessões reflexivas envolvendo docentes para estudo sobre avaliação
formativa e mediadora e análise de instrumentos; dentre outros.
Acredita-se que tais ações só têm a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem
dos sujeitos envolvidos e que embora muitos professores acreditem que essa variedade e a
mudança de concepção de avaliação é mais uma forma de aumentar e deixar cansativo seu trabalho; no final das contas é uma grande oportunidade de crescimento mútuo, de reflexão da sua
prática e de uma certeza que a verdadeira função de avaliar está se fazendo no seu dia a dia.
Considerando os estudos realizados, pode-se inferir que as mudanças no ato de avaliar,
decorrentes das reflexões sobre as práticas inerentes ao fazer pedagógico carecem do envolvimento de cada indivíduo no processo de formação continuada, tendo em vista a melhoria das
práticas avaliativas. Repensar essas práticas , desde os pequenos até os grandes, constitui-se
num desafio, uma vez que as expectativas sobre esses profissionais são maiores e que nem
sempre estes tiveram oportunidade de aprofundar uma reflexão sobre a sua prática. Portanto,
a proposta pesquisa colaborativa contribui para que, de fato, essa oportunidade aconteça não
desvinculada do compromisso com a mudança.
Nas relações entre teoria X prática e os desafios a serem superados na prática avaliativas vão depender do empenho e disponibilidade do grupo docente em rever e socializar as suas
próprias práticas avaliativas; da abertura à mudanças em relação ao ato de avaliar e dá clareza
no que se refere aos objetivos e instrumentais utilizados.
E as questões norteadoras que não podiam deixar de faltar para ficar como reflexão:
Avaliar para quê? Que instrumentos utilizar? Que dificuldades superar? Nesse sentido fortalece
em nós a crença de que fazer valer uma pesquisa colaborativa nos grupos de professores das
instituições de ensino pode trazer relevantes contribuições para o aperfeiçoamento da prática
avaliativa destes, uma vez que através das sessões reflexivas tem-se oportunidade de expressar
suas crenças e conceitos, adquirir novas informações, confrontá-las e construir um novo conceito
e, quem sabe, nova postura de vida.
Ao se falar em avaliação sua amplitude nos leva a refletir sobre as formas existentes de
avaliação, qual o caminho mais indicado para compreensão da mesma e como ela pode afetar
na vida escolar dos alunos e promover reflexos na prática do professor.
Nessa perspectiva, observa-se que um instrumento avaliativo precisa ser bem planejado,
obedecendo a critérios, previamente definidos, tendo clareza, evitando ambigüidade na interpretação dos itens. Além disso, esse instrumento precisa ser visto como um meio para gerar
aprendizagem, uma vez que numa concepção construtiva a verificação deve oportunizar a leitura
e a escrita dos educandos, situação que deve caracterizar-se num momento de aprendizagem.
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Vale ressaltar também a influência da formação desses profissionais, uma vez que os
cursos de formação de professores, apresentam lacunas nesse aspecto, situação evidenciada
no fato de serem poucos os que contemplam disciplinas voltadas para o estudo das práticas
avaliativas ou algo que norteie o futuro professor na caminhada rumo a uma avaliação não classificatória.
Nesse sentido, acreditar na possibilidade de mudanças tendo como embasamento as
vivências, os estudos e as reflexões consistem em investir nos profissionais da educação em
busca de desenvolver práticas avaliativas menos excludentes e capazes de mediar de fato a
aprendizagem. Considerando-a como um direito do aprendente, Silva (2006) concebe a avaliação formativa- reguladora como: “[...] Um mecanismo integrativo e regulador do trabalho pedagógico e das aprendizagens. Para tanto, é fonte de informações descritivas e interpretativas dos
percursos e dos conteúdos de aprendizagens dos aprendentes e das situações didáticas e da
relação entre ambos” (SILVA, 2006, p.35).
Sob esse prisma, pode-se concluir que a avaliação deve ser considerada uma prática
de valorização dos indivíduos, das aprendizagens, bem como da otimização do processo de
ensino compreendido tarefa didática necessária tanto para o professor , quanto para o aluno. E
assim poder romper a tendência lógica da racionalidade técnica que se restringe a descrever
ou analisar genericamente e sim optar por um caminho avaliativo investigativo, contextualizado,
emancipador, diversificado, criterioso, esclarecedor, processual e individualizado; onde a constante reflexão e colaboração de conhecimentos e experiências enriqueça essa prática para que
tanto os registros dos professores sobre as atividades desenvolvidas pelos alunos, quanto aos
registros que estes fazem sobre o que desenvolvem seja significativo e construtivo.
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR DAS CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS

RESUMO: A compreensão do movimento corporal como uma linguagem que permite à criança
o conhecimento do mundo é um fator de extrema importância para o conhecimento dos profissionais da Educação Infantil. Além disso, entender as formas de expressão do pensamento
da criança torna-se fundamental para o docente compreender as relações realizadas entre
os sujeitos e os objetos. Assim, a presente pesquisa buscou verificar a importância do movimento corporal no cotidiano da Educação Infantil, relacionando as atividades lúdicas à potencialização da capacidade psicomotora. Procurou-se estabelecer a relação entre movimento e
ludicidade, baseando-se nos pressupostos teóricos de Wallon (apud Galvão, 2005), segundo
os quais o movimento, além de ter um importante papel na relação com o mundo físico, tem
papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, favorecendo as relações entre corpo, mente e bem-estar da criança. Também foi verificado como a prática educativa deve ser organizada para que possa facilitar o trabalho com o movimento, por meio da ação de brincar.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

A

dimensão social da escola está além da simples transmissão do conhecimento,
devendo valorizar a cultura acumulada dos sujeitos para que a aprendizagem seja
significativa e aconteça de modo a promover a interação da criança, preparando-a para a vida social, familiar e profissional. Sendo assim, ao valorizar as diferentes formas de
desenvolvimento, a escola conquista a confiança da criança, permitindo um total aproveitamento
de suas capacidades (FONSECA, 2008).
O perfil do educador, preocupado com a qualidade de sua prática profissional, que trabalha com o público infantil, requer uma consciência sobre a importância de conhecer a respeito
dos aspectos físicos e cognitivos que possibilitam o desenvolvimento pleno e a potencialização
das habilidades e competências das crianças (SANTOS, 2012).
Nesse contexto, surgiu o interesse pela realização deste trabalho, buscando investigar
a relação entre movimento e desenvolvimento infantil, a fim de responder a seguinte pergunta:
“Como as atividades lúdicas influenciam no desenvolvimento psicomotor infantil?”
O trabalho apresentou como objetivo principal, estudar a influência da inserção de atividades lúdicas na Educação Infantil, de modo a potencializar o desenvolvimento psicomotor da
criança. Como objetivos específicos, destacam-se: conceitualizar a psicomotricidade; analisar as
características relacionadas ao desenvolvimento psicomotor infantil, evidenciando a fase entre
os 04 e 06 anos de idade; problematizar as práticas cotidianas realizadas nos estabelecimentos
educacionais de educação infantil, considerando a necessidade do trabalho com a ludicidade.
A relevância do estudo justifica-se pela preocupação com uma educação integral, especialmente durante a fase da Educação Infantil, de modo a oferecer possibilidades à criança que
favoreçam seu desenvolvimento pleno, facilitando a aprendizagem, ampliando as capacidades
psicomotoras e potencializando as habilidades infantis por meio de brincadeiras e atividades
lúdicas nas escolas.
Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, a fim de buscar a contemplação de valores úteis para a significação no desenvolvimento da
motricidade infantil, por meio da análise de documentos e pesquisas realizadas anteriormente,
revelando a importância do estudo dos movimentos corporais para um desenvolvimento pleno
das capacidades humanas da criança, bem como a influência de atividades lúdicas neste processo.
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CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE

Wallon também estudou as maneiras
como a criança envolve-se com o meio, acreditando que o sujeito não se forma apenas pelas
influências fisiológicas, mas pelas situações
sociais e culturais. O médico buscou compreender como o desenvolvimento infantil estabelece relações com a totalidade, quando influenciados pelo meio (GALVÃO, 2005).

O estudo da psicomotricidade tem origens francesas, com evoluções referentes à
área da psiquiatria, em que por meio de pesquisas, a psicomotricidade tornou-se um importante fator de análise para as ciências e
técnicas da percepção e complexidade das
ações humanas, relacionando os aspectos do
processo de desenvolvimento social, histórico
De acordo com Fonseca (2008) Wallon
e cultural (SCHINCA, 2010).
destacou em sua teoria, a importância da motricidade para a vida psíquica, pois segundo o
A psicomotricidade é uma ciência reco- médico, o corpo, a cognição e a emoção são
nhecida após a fundação da Associação Bra- elementos indissociáveis, acreditando na ideia
sileira de Psicomotricidade, em 1980. O princi- de que o ser humano é completo ao constipal objetivo dessa ciência é estudar o homem tuir-se pela interação com o meio no qual está
por meio do seu corpo em movimento, pela inserido. A essa ausência de dissociabilidade,
relação com o mundo interno e externo (CA- Wallon chamou de conjuntos funcionais, defiMARGOS, 2016).
nidos como fatores integradores da pessoa e
ao mesmo tempo do ser humano, resultante
Segundo Fonseca:
dessa integração.
A Psicomotricidade como ciência, é entendida como
o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistémicas, entre
o psiquismo e o corpo, e, entre o psiquismo e a motricidade, emergentes da personalidade total, singular
e evolutiva que caracteriza o ser humano, nas suas
múltiplas e complexas manifestações biopsicossociais,
afetivo-emocionais e psico sociocognitivas (FONSECA,
2008, p.42).

As obras realizadas por Wallon são essenciais para a fundamentação dos estudos,
produções acadêmicas e científicas das áreas
de Educação, Psicologia, Psicomotricidade,
entre outras, de acordo com as contribuições
de seus estudos sobre as relações e influências recíprocas entre a ação motora e o pensamento, principalmente na fase infantil (GALSendo assim, a psicomotricidade é fun- VÃO, 2005).
damental para a compreensão das relações do
homem com seu corpo, por meio da investiDiante desta realidade, a psicomotricigação acerca das concepções que integram dade pode ser entendida como a relação entre
o sujeito, ou seja, um tratamento fragmentado o pensamento e a ação, envolvendo também a
simboliza uma contradição à natureza e ao de- emoção. Todos os indivíduos têm capacidade
senvolvimento dos indivíduos, especialmente de construir-se por meio de sua presença físina fase infantil.
ca, ou seja, o contato do sujeito com o mundo
físico e social ocorre a partir da própria realidaUm importante pesquisador sobre a
de corporal (LE BOULCH, 2011).
psicomotricidade foi Henri Paul Wallon, médico, psicólogo e filósofo francês, responsável
O corpo é uma fonte de ligação enpelo cuidado com as crianças que sobreviveram às guerras mundiais. Sua atuação política tre o mundo interior e o mundo circundante,
também foi fundamental para a educação, pois logo, experimentar e explorar o mundo a partir
permitiu uma participação social e intelectual do próprio corpo significa aprender sobre si e
em projetos educacionais que integravam as apropriar-se de conceitos, expandindo e aproformas iniciais sobre os conceitos de psicomo- fundando conhecimentos (CIPRIANO, 2016).
tricidade (BESSA E MACIEL, 2016).
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Um dos princípios fundamentais da psicomotricidade é o desenvolvimento da consciência corporal, de modo a ampliar a percepção
do sujeito sobre si mesmo, levando às concepções de integridade, sensibilidade, materialidade e espiritualidade, permitindo a ação de sentir, expressar, compartilhar e comunicar-se com
os demais (BECKERT E TRENHAGO, 2016).

Conforme o sujeito alcança a maturação do sistema nervoso, seu comportamento
acaba diferencia-se, pois enquanto criança,
a tendência é apresentar uma coordenação
global e ampla, aprimoradas conforme a utilização dos músculos, a fim de que ocorra um
desenvolvimento da coordenação fina. Apenas
com a maturação o desenvolvimento motor
completa-se, com o refinamento da integração
Em seus estudos, Wallon enfatiza que perceptiva motora, além do desenvolvimento
as formas humanas de pensar, sentir, agir, do processo intelectual da criança (BESSA E
aprender e construir significados do mundo MACIEL, 2016).
depende da influência social e cultural do meio
que está inserido. Portanto, a construção da inNesse contexto, a psicomotricidade
teligência na criança inicia-se por meio de uma contribui para a formação e estruturação do
via prática, seguindo para a inteligência discur- corpo, de modo a facilitar as orientações essiva e simbólica. Durante o percurso de busca paciais, além de encontrar bases nas atividapela autoafirmação e construção da persona- des lúdicas oferecidas às crianças, destinando
lidade, o sujeito caracteriza o meio social no à elaboração de objetivos que incentivem os
qual a criança se insere desde o nascimento sujeitos à prática do movimento em todas as
(GALVÃO, 2005).
etapas de sua vida (CAMARGOS, 2016).
O corpo em movimento, durante a infância, constitui uma matriz básica, desenvolvida pelas significações da aprendizagem,
decorridas de fatos que a criança consegue
transformar em símbolos, após experimentar
corporalmente e por meio do pensamento, sob
a forma de uma ação. Quando pequenas, as
crianças precisam agir de modo a compreender as expressões e significados presentes no
contexto histórico e cultural em que se encontra (CIPRIANO, 2016).

O movimento infantil, especialmente
na fase entre os quatro e seis anos, está ligado ao corpo humano, traduzindo um conjunto
motor de possibilidades para o deslocamento
do sujeito no espaço e tempo. O movimento
apresenta-se em três formas: os movimentos
posturais; a preensão e a locomoção; os movimentos expressivos (OLIVEIRA, 2009).

Durante a fase da infância, o desenvolvimento cognitivo na ação motora acontece
quando a criança realiza ações, permitindo a
movimentação do corpo, representando as fases iniciais do desenvolvimento infantil (FONSECA, 2088). Já segundo outro autor, na fase
da infância, o movimento não se limita a simples locomoção da musculatura, pois desde o
nascimento as crianças realizam movimentos
que, gradativamente, vão intensificando e adquirindo maior controle sobre seu corpo, possibilitando a apropriação para interação com o
mundo (LE BOULCH, 2011).

A criança não depende apenas de garantias quanto as suas necessidades básicas,
como saúde, alimentação e higiene, para se
desenvolver. A infância prepara o sujeito para
transformação em um adulto responsável e
crítico, cabendo à criança uma definição de
pessoa com unidades genéticas, históricas e
sociais humanas, que possui realidades pessoais, construídas individualmente, ou dependendo da relação com adultos, levando à evolução
das bases biológicas, determinadas pelo histórico da criança e não pelas circunstâncias (LE
BOULCH, 2011).

O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
INFANTIL DOS 04 AOS 06 ANOS
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A criança que está na faixa etária entre
quatro e seis anos, está deixando a fase de
conhecimento prático, ou seja, que necessita
de algo concreto para entender o contexto ao
seu redor, passando para fase simbólica, ou
seja, depende de símbolos para representar a
realidade de objetos e situações em sua mente. Nesta fase etária, existem muitas limitações
que ainda atrapalham o desenvolvimento da inteligência cognitiva (MORGADO, 2007).
Neste período, a criança caracteriza-se
pelas modificações na conduta, que levam à
socialização das ações, a gênese do pensamento e a intuição, ou seja, a partir do momento em que a criança observa as ações de
terceiros por meio da troca de comunicação,
principalmente com os adultos, promovendo
uma mediação entre a interação e a comunicação devido à subordinação ou submissão aos
mais velhos, proporcionando influências que
levam a criança a copiar e reproduzir o que
o adulto faz até igualar-se a ele (LE BOULCH,
2011).
A submissão ocorre pela incapacidade
da criança de argumentar de maneira concreta
com o adulto, mas como a socialização está
em constante expansão, a criança permanece
concentrada em suas atividades, exigindo do
adulto que penetre em seu mundo (PIAGET,
2001).

cognitivas devem ser trabalhadas em concordância com a exploração da capacidade motora das crianças em brincadeiras e jogos que
levam ao experimento de movimentos novos,
agilidade para percorrer espaços desconhecidos e confiança na sua capacidade de mobilidade (BRASIL, 1998).
Na fase entre os quatro e seis anos, a
criança tende a interiorizar o movimento, buscando maior domínio de seu corpo, aperfeiçoando e refinando a coordenação em espaços
de tempo determinados, cabendo à escola o
estímulo, especialmente por meio do trabalho
com atividades lúdicas (CAMARGOS, 2016).
Segundo Oliveira (2009), a criança que
está entre os quatro e seis anos de idade, realiza representações mentais entre os elementos
do espaço que está inserida, associando o movimento às necessidades cotidianas, passando
a distinguir situações de lateralidade, ordem,
entre outros aspectos.
O pensamento surge, nas crianças, antes mesmo de aprenderem a falar, equilibrando
a racionalidade subjetiva com a representação e, quando a linguagem é desenvolvida, o
pensamento consequentemente também será
(CAMARGOS, 2016). Neste sentido, a gênese do pensamento caracteriza a expansão da
linguagem, permitindo que a criança seja levada a reconstrução de suas ações, antecipando
reações e prevendo situações antes de iniciar
a atividade que for exercer, gerando uma socialização das ações pelos atos que refletem uma
experiência da própria existência (SANTOS,
2012).

Desde o momento de seu nascimento,
a criança está em processo de desenvolvimento, sofrendo influências do meio social que está
inserido, aprendendo com as experiências cotidianas. Sendo assim, as brincadeiras tornam-se uma atividade humana infantil, levando a
criança a construir sua realidade, influenciada
A faixa etária da criança que chega aos
sim pelos adultos, mas recriando experiências quatro anos ainda está na fase da vida infantil
que assimilam sua personalidade, desde muito com maior dificuldade para responder questiocedo (MORGADO, 2007).
namentos, além da deficiência na capacidade
de entender relações, classificar objetivos de
Durante a fase entre os quatro e seis maneira sistêmica e dar nomes aos objetos
anos de idade, a criança está construindo sua diferentes dos conhecidos, sem que a crianprópria identidade e explorando as limitações ça consiga classificar algo sem conhecer seu
de seu corpo. Sendo assim, as capacidades nome ou significado (LE BOULCH, 2011).
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Sendo assim, cabe a necessidade do
desenvolvimento infantil considerar a aprendizagem a partir das brincadeiras direcionadas e
livres, de modo que a criança possa expressar
aquilo que sente e enxerga do mundo, além
de desempenhar um importante papel nas estruturas motoras, favorecendo as qualidades
psicológicas da criança, dependendo da naturalidade dos processos educativos (SCHINCA,
2010).

De acordo com a teoria walloniana, os
estágios de desenvolvimento infantil são considerados como um sistema completo em si, ou
seja, a configuração e o funcionamento desses
estágios revelam a presença dos elementos
que completam as funções humanas, determinados como a motricidade, a cognição e a
emoção. Tais estágios ainda dependem de leis
que regulam o desenvolvimento, embasadas
na necessidade da criança em mudar de um
estágio para outro, sem que existam influências
As crianças movimentam-se buscando da etapa anterior, ao contrário, podendo haver
uma integração com o meio externo, por meio características contínuas, sem alternância ou
de ações simples, como engatinhar, caminhar, simultaneidade (GALVÃO, 2005).
manusear objetos, correr e brincar, devido à
experimentação com diferentes brinquedos, leExistem cinco estágios que antecedem
vando as crianças a utilizarem seu corpo por a fase adulta. Após os quatro anos de idade, a
meio dos movimentos. Durante a realização criança encontra-se na fase do personalismo,
dos movimentos, a criança expressa seus sen- que segue até os seis anos. Nesse período,
timentos, emoções e pensamentos, aumentan- há a predominância da afetividade, centralizando as chances de aprimorar os gestos e as do o movimento infantil na construção do eu,
posturas corporais (CIPRIANO, 2016).
de sua personalidade, gostos e preferências.
Trata-se da busca pela identidade, importante
Santos (2012) afirma que a progressão para a formação do caráter que diferencia uma
do organismo, desde o início até sua maturida- criança da outra e dos adultos (FONSECA,
de plena, depende de dois aspectos fundamen- 2008).
tais: o crescimento e o desenvolvimento. Com
relação ao crescimento, trata-se do aumento
Sendo assim, durante os quatro e seis
na quantidade e tamanho das células, já o de- anos de idade, momento em que a criança ensenvolvimento caracteriza-se pelas transforma- contra-se na Educação Infantil, os espaços deções funcionais que ocorrem nos indivíduos. vem atender às necessidades infantis de maApesar das diferenças nos fatores de definição, neira organizada, de modo a ampliar o acesso
tanto o crescimento quanto o desenvolvimento aos objetos e atividades diferenciadas, para
estão inter-relacionados, pois durante o perí- que a criança seja levada à assimilação da reodo do desenvolvimento, o sujeito passa por alidade social que está inserida à imaginação
mudanças quantitativas e qualitativas (GARA- conquistada por meio da liberdade de expresNHANI, 2008).
são (MORGADO, 2007).
Nos meses iniciais de vida, a criança
tende a crescer rapidamente e, antes mesmo
de completarem um ano, a taxa relativa ao
crescimento diminui. Nos próximos seis anos,
o crescimento será mais desacelerado. Apesar
dessa relação, o corpo de cada criança desenvolve-se em ritmos diferentes, dependendo das
genéticas individuais, mas todas seguem uma
sequência similar na maioria dos indivíduos
(LE BOULCH, 2011).

Os momentos de atividades diários
precisam direcionar as crianças às livres movimentações corporais, concentrando o aprimoramento de suas potencialidades em atividades específicas, planejadas e organizadas
previamente a fim de mudar a reorganização
dos espaços, de acordo com as necessidades
de aprendizagem (BESSA E MACIEL, 2016).
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plorar, acontece a formação do “eu corporal”,
determinada no estágio sensório e projetivo
motor, estendido até os seis anos (BESSA E
Ao longo do desenvolvimento humano MACIEL, 2016).
ocorrem diferenciações sucessivas no interior
Durante a fase entre os quatro e seis
de cada sujeito. A princípio, a função do movimento para o desenvolvimento infantil está rela- anos, a criança está voltada para o mundo fícionada à afetividade, pois o movimento mobi- sico, possibilitando a conquista da motricidaliza os sujeitos considerando a expressividade. de objetiva, pois a aquisição da locomoção e
Até o quarto ano de vida, a criança intensifica preensão (movimento utilizado para segurar,
suas possibilidades de exploração do mundo agarrar, entre outras ações) permite a ação da
físico, estendendo para o desenvolvimento das criança no mundo, aprimoradas na medida em
dimensões cognitivas do movimento (SCHIN- que são oferecidas oportunidades de exploração do espaço, de manipulação dos objetos,
CA, 2010).
além da realização de atividades diversificadas
Durante o estágio de desenvolvimento e desafiadoras (MORGADO, 2007).

ATIVIDADES LÚDICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

motor que abrange o terceiro e o quarto ano de
vida, a emoção caracteriza-se como instrumento privilegiado devido à interação da criança
com o meio. Nessa fase, a criança tende a interagir com os objetos e com seu próprio corpo, estabelecendo algumas relações entre movimentos e sensações, além de experimentar
as diferenças na sensibilidade existente entre o
que pertence ao mundo exterior e seu próprio
corpo (GARANHANI, 2008).

Entre os quatro e seis anos de idade,
as interações com o meio permitem à criança
uma construção da consciência “reorientando
o interesse infantil para as pessoas, havendo a
predominância das relações afetivas” (OLIVEIRA, 2009, p. 44).
Schinca (2010) afirma que na faixa etária compreendida entre os quatro e seis anos,
é possível constatar uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, ou seja, a capacidade de coordenar as ações. Estes atos estão
cada vez mais precisos e exigem coordenação
de vários segmentos motores, além do ajuste a
objetos específicos, como por exemplo, recortar, colar e encaixar peças pequenas, tornam-se ações mais sofisticadas.

O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil, documento que orienta o
desenvolvimento das atividades escolares para
as crianças, afirma que na fase da infância,
existe uma prevalência da dimensão subjetiva
do movimento, transformando-se em seguida
em intencional, caracterizadas como as emoções que privilegiam a interação com o adulCipriano (2016) chama atenção para
to e as outras crianças. Sendo assim, o toque
corporal e expressivo reflete em situações que a necessidade da aprendizagem por meio do
permitem a aprendizagem da criança (CIPRIA- desenvolvimento lúdico da motricidade, importante para a realização de atividades com as
NO, 2016).
crianças que direcionam os movimentos ao
Com as experiências de movimentos estímulo da criatividade, como transformar um
variados, como correr, pular, brincar, atreladas simples recorte em um brinquedo. Desta forao manifestar sensações, a criança descobre e ma, o movimento tende a submeter-se ao conexplora os limites de seus movimentos, cons- trole voluntário, refletindo a capacidade infantil
truindo assim, o recorte corporal. Quando ocor- de planejar e antecipar ações, proporcionanre a percepção da criança em diferenciar as do um desenvolvimento crescente de recursos
características de suas possibilidades motoras, nas ações motoras.
bem como entender os espaços que pode ex494
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Galvão (2005) aponta, ao tratar as dimensões do movimento, que os estudos de
Wallon vinculam-se aos estudos do movimento
dos músculos responsáveis por sua realização.
A evolução da imagem corporal da criança permite uma compreensão melhor do desenvolvimento psicomotor infantil, auxiliando na tomada de consciência acerca de seu corpo, além
de desenvolver a lateralidade, adquirir habilidades, coordenação dos gestos e movimentos,
até chegar a uma imagem do corpo operatório.

Quando chegam à escola, as crianças
já conhecem os movimentos de seu corpo,
mas precisam de estímulo para aprendizagem
das diferentes relações espaciais, sistematizadas na Educação Infantil, sem deixar de lado
as necessidades de cuidado, afetividade e desenvolvimento de todas as funções humanas
(BESSA E MACIEL, 2016).

Nesse contexto, as atividades lúdicas
interpretam a sistematização dos três eixos
mencionados, de modo a explorar as diferenAlém de entender a influência do mo- tes experimentações infantis, elaborando situavimento no desenvolvimento da criança, faz- ções de construção do pensamento (CAMAR-se necessário saber como a prática educati- GOS, 2016).
va deve ser organizada a fim de propiciar um
trabalho educacional eficaz, considerando os
A atividade lúdica estabelece um vínmovimentos como uma linguagem que contri- culo entre a fantasia imaginativa e a realidade
bui de maneira significativa para a construção vivenciada, auxiliando no desenvolvimento do
plena das habilidades humanas (CIPRIANO, cérebro infantil, na formação das linguagens
2016). Sendo assim, ao desenvolver as ativi- humanas, seja de aspectos cognitivos ou modades com linguagem do movimento, a prática tores, levando ao estímulo da melhora sensopedagógica deve ser norteada por três eixos, rial, identificando uma progressão na personaenvolvendo aprendizagens que:
lidade, identidade e autonomia da criança. A
memória infantil também é estimulada, levando
a) favoreçam movimentações corporais que possibili- a criança a aprimorar a capacidade de movitem o desenvolvimento físico, motor e proporcione o
mentação, além de formar a personalidade de
conhecimento, o domínio e a consciência corporal, promovendo as condições necessárias para a autonomia e modo mais concreto, definindo inclusive o caráter do sujeito (GARANHANI, 2008).
identidade corporal infantil;
b) possibilitem a compreensão dos movimentos do
corpo como uma linguagem utilizada na interação com
o meio pela socialização;
c) ampliem o conhecimento de práticas corporais historicamente produzidas na e pela cultura em que a criança se encontra (GARANHANI, 2008, p. 70).

A integração desses eixos proporciona
a conquista da autonomia dos movimentos corporais, permitindo que a criança construa uma
identidade com relação ao seu corpo. Esse
processo, porém, depende das experiências
com o contexto histórico e cultural dos sujeitos,
determinando a socialização. Nesse momento,
a criança aproxima-se e apropria-se dos elementos culturais ao redor, que possibilitam o
conhecimento sobre atitudes, valores, normas
e práticas (SCHINCA, 2010).

A prática educativa deve ser organizada de modo que as crianças desenvolvam a
familiarização com seu próprio corpo, permitindo a exploração de gestos e ritmos corporais,
expressos nas brincadeiras e nas demais situações de interação, como andar em diferentes
espaços, correr com e sem obstáculos, pular
alturas distintas, entre outras ações, de modo
que as capacidades motoras sejam desenvolvidas e aprimoradas (SCHINCA, 2010).
Especialmente durante a fase que compreende os quatro e seis anos de idade, as
atividades trabalhadas na Educação infantil
devem ser aprofundadas e ampliadas, oportunizando a expressão do próprio movimento
por meio de gestos e ritmos, desenvolvidos
em brincadeiras, danças, jogos e situações de
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interação. Assim também deve haver uma exploração de diferentes qualidades e dinâmicas
do movimento, levando à criança ao conhecimento, controle e aperfeiçoamento dos limites
e das potencialidades do corpo, além da apropriação da imagem corporal de maneira global
e progressiva (MORGADO, 2007).
Deste modo, o trabalho com a linguagem do movimento é fundamental e influencia diretamente no desenvolvimento global da
criança, por isso a conscientização por parte
do professor torna-se imprescindível, para que
ocorra o desenvolvimento de uma prática que
contemple as necessidades da criança, favorecendo a aquisição das habilidades humanas
essenciais, especialmente as competências
motoras (CAMARGOS, 2016).
Sendo assim, as atividades lúdicas precisam ser estimuladas nas escolas, com tempos predefinidos para a prática, aplicadas para
desafiar e oportunizar as expressões infantis,
garantindo que a criança cresça com a capacidade de autonomia, imaginação e criatividade,
conquistadas cotidianamente pela atividade lúdica (BESSA E MACIEL, 2016).
O professor que atua na Educação
Infantil precisa ter conhecimento sobre quem
são seus alunos e qual a limitação de cada
um, assim como identificar as habilidades para
explorar a máxima potencialidade da criança.
Uma brincadeira só pode ser sugerida quando
existe o reconhecimento do todos estes pontos, pois apenas após uma verificação inicial
pode-se analisar um jogo e apontar em quais
aspectos ele está de acordo com a proposta
escolar preparada para as crianças, respeitando as diferentes culturas, motivando a construção de novos conhecimentos e observando se
os objetivos foram alcançados com tais atividades, brincadeiras e jogos (SCHINCA, 2010).

de aprendizagem, desenvolvidas pelas atividades não impostas pelos professores, mas
sugeridas como momentos de brincadeiras,
aceita naturalmente pelas crianças, sem que
ocorra uma imposição reduzida à ação didática, causando certa inibição nas crianças, prejudicando até no desenvolvimento das potencialidades.
Uma prática pedagógica infantil que
intencione a preparação da criança para enfrentar os desafios da vida adulta de maneira
natural deve ser construída em um espaço que
estimule a aprendizagem por meio de brincadeiras e jogos, utilizados como recursos pedagógicos a fim de desenvolver a aprimorar
as capacidades e potencialidades da criança
(MORGADO, 2007).
As atividades lúdicas voltadas ao desenvolvimento psicomotor das crianças, que
estão entre os quatro e seis anos de idade,
envolvem trabalhos recreativos, proporcionando a aquisição da imaginação, de modo que a
expressão corporal seja explorada na comunicação não verbal, com atividades de mímica,
desenhos e construção de histórias, por exemplo (LE BOULCH, 2011).
Camargos (2016) afirma a importância
do professor em incentivar as crianças a praticarem atividades infantis, ou seja, estimular
mais o trabalho com movimentos corporais,
reduzindo atividades voltadas aos jogos de
computador e televisão. Portanto, estimular
as crianças às brincadeiras tradicionais favorece o desenvolvimento psicomotor, bem como
proporciona conhecimentos variados, como
raciocínio, trabalho em equipe e adequação
às regras. Como exemplo, a atividade de pular
corda, que estimula a coordenação motora fina,
além de beneficiar a concentração e aprimoramento dos movimentos (SCHINCA, 2010).

Segundo Cipriano (2016), a qualidade
Para a fase dos quatros aos seis anos,
das brincadeiras é perceptível apenas quando Bessa e Maciel (2016) sugerem o trabalho na
existem benefícios, encontrados pela identifica- Educação infantil com jogos de bola, brincadeição das habilidades oferecidas nas situações ra que propõem o desenvolvimento dos múscu496
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los, movimentando todo o corpo, estimulando
a capacidade de criar estratégias, trabalhar em
equipe de maneira eficaz e buscar meios de
vencer o concorrente sem descumprir nenhuma regra. As atividades com bola não se limitam apenas ao futebol, mas qualquer situação
que favoreça o movimento de lançar, chutar e
manusear o objeto.

A relação das atividades escolares
com a interferência do professor deve ser intermediada por diálogos constantes, situações de
trabalho diversificadas, o confronto entre ideias
e troca de informações entre as crianças, colegas e professores, além de um ambiente repleto de descobertas para as crianças, levando a
interpretação para resolver seus próprios questionamentos e problemas (BESSA E MACIEL,
A agilidade dos movimentos ainda 2016).
pode ser estimulada com jogos de bexiga, bolinhas de gude e construção de blocos, por
Quando o professor desenvolve um traexemplo. Em todas as situações, a aprendiza- balho baseado em práticas significativas para a
gem é conduzida com exercícios corporais que eficácia do processo de ensino-aprendizagem,
favorecem o movimento das partes do corpo há uma criação de interação entre os sujeitos
da criança, além de representar o desenvolvi- envolvidos no processo por meio de um diámento das capacidades intelectuais em rela- logo coletivo, considerando os conhecimentos
ção à criatividade e construção de estratégias prévios das crianças (LE BOULCH, 2011).
(LE BOULCH, 2011).
Portanto, é preciso que o docente orPara Cipriano (2016), as atividades de ganize suas atividades após uma reflexão que
encenação e dança, como produção de peças considere todas as possibilidades de trabalho
de teatro e apresentação de coreografias, pro- com os movimentos, oportunizando o enriqueporcionam o desenvolvimento das capacida- cimento cultural, social e cognitivo, além de
des psicomotoras de maneira eficaz, cabendo permitir novas vivências motoras, colaborando
ao professor propor momentos de experimen- com o desenvolvimento integral da criança,
tação com objetos, texturas, cores, histórias, permitindo que ocorra uma aprendizagem sigformas e espaços diferenciados, além de favo- nificativa.
recer o enriquecimento da imaginação a partir
da necessidade de interpretação de contos e
histórias que podem aproximar a realidade da
criança às narrações.
Sendo assim, na idade entre os quatro e seis anos, as crianças já experimentaram
muitas experiências, desde movimentos do corpo diversificados até sentimentos que possibilitam muitas sensações e avanços nas etapas
escolares (MORGADO, 2007). Durante esta
fase, a interação da criança com o meio social
está mais intensa e o sujeito demonstra maior
interesse pelas relações com colegas, professores, familiares, ampliando as capacidades
linguísticas, formulando perguntas sobre suas
curiosidades e manifestando opiniões próprias,
baseadas nas vivências que possui (SCHINCA,
2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos corporais estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da capacidade cognitiva, apresentando uma função relevante no movimento a fim de proporcionar o
desenvolvimento infantil. De acordo com a faixa etária, os movimentos alteram-se, caracterizados
por estágios.
Entender como ocorre o trabalho com o movimento, de maneira adequada, contribui
para o desenvolvimento da autonomia da criança, influenciando na elaboração do planejamento
docente. As atividades que buscam permitir às crianças a exploração do movimento corporal devem ser incluídas nas aulas diárias, assim como o estímulo às habilidades motoras, respeitando
as necessidades de cada faixa etária e as particularidades de cada criança.
Assim também, os estudos que relatam a importância do brincar na Educação Infantil,
proporcionaram uma nova visão acerca da adoção dessa prática, pois com a inserção de brincadeira na realidade escolar, a criança tende a desenvolver suas habilidades motoras e seus movimentos com mais segurança, considerando a brincadeira como possibilidade de socialização
e auxílio na expressão, além de trabalhar as emoções da criança, favorecendo tanto o processo
da construção da identidade, como na tomada de decisões.
Sendo assim, as informações estudadas foram relevantes para compreensão de como
a inclusão do brincar nas aulas, especialmente na fase entre os quatro e seis anos de idade,
favorece o desenvolvimento das habilidades infantis, bem como permite a construção de estratégias docentes voltadas ao trabalho de atividades lúdicas para aquisição e aprimoramento das
competências psicomotoras. A brincadeira deixa de ser trabalhada apenas como um momento
de descontração para assumir um papel fundamental, priorizada no cotidiano dos alunos.
As experiências psicomotoras precisam ter finalidades, de modo que o professor acompanhe, oriente e estimule o desenvolvimento psicológico e motor das crianças, com a realização
de diferentes experiências educativas, levando ao desenvolvimento integral. Nesse contexto, a
experimentação precisa ser mediada pelo docente, sendo sua responsabilidade a construção
de situações de aprendizagem embasadas em atividades desafiadoras para a infância, que permitam a invenção, análise, descobertas e envolvimento, aprimorando o conhecimento corporal
e a motricidade, de modo que as habilidades humanas sejam aprimoradas em cada etapa dos
desenvolvimentos infantis.
Dessa forma, a escola precisa ser um espaço desafiador às crianças, trabalhando a proposta dos jogos e das brincadeiras de modo a estimular o desenvolvimento
das ações e percepções humanas integralmente. O ambiente escolar
deve estar projetado para o desenvolvimento de atividades variadas
que potencialize todas as habilidades da criança, com espaços para
correr, ouvir histórias, criar fantasias em apresentações, descansar,
entre outros, assegurando o direito da criança de ter contato direto
com brinquedos e objetos que promovam ao sujeito a curiosidade,
incentivando seu uso para aprimorar habilidades, superando as dificuldades e limitações das crianças.
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A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: Este artigo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre a docência no ensino superior, cujo objetivo é orientar atuais e futuros profissionais sobre a identidade e a prática da
profissão docente no ensino superior. Os resultados apontam que a qualidade de ensino da
universidade e o trabalho do docente realizado em sala de aula, são de uma estreita relação.
O desenvolvimento de capacidades e habilidades de pensar e aprender estruturados dentro
de um ambiente adequado é necessário para promover mudanças e inovações, levando a
uma melhoria significativa dentro de sala de aula. Os cursos de ensino superior devem dar o
suporte para os novos profissionais e cidadãos. Somente com a prática e desenvolvimento
da atividade intelectual realizada de forma concreta e participativa tem-se a formação do ser
integral. A metodologia do ensino superior deve levar o estudante a entender os mecanismos que levam ao aprendizado de forma consciente e independente, formando no estudante
estratégias cognoscitivas gerais a cada ciência, em função de analisar e resolver situações
problemas.

Palavras-chave: Ensino Superior; Docência; Profissionais; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo trata da Docência do ensino Superior buscando a reflexão sobre o fracasso da educação e a necessidade de profissionais desafiadores, resolutos nas
questões impostas por suas profissões, sempre são um dos pontos cruciais em
debates e polêmicas sobre o desenvolvimento da educação superior no Brasil.
Levam ao estudo e à reformulação das questões relativas ao trabalho docente no ensino
superior, bem como, o olhar dessas questões sobre um novo prisma. Este trabalho tem como
objetivo reconhecer os pilares básicos para a formação da identidade, da prática e da profissão
desse docente.
Pensar em educação sem pensar no profissional que atua nela de nada adiantaria, pois
a educação, como atividade relacional, somente se realiza por meio da ação entre pessoas: de
um lado, o profissional docente; de outro, o aluno. Daí a importância da formação desse profissional em busca do aperfeiçoamento não só da sua didática, mas também, da sua habilidade
de fazer com que os educandos sintam-se motivados, enfim, sintam-se parte do processo de
ensino e de aprendizagem.
A busca de elementos que pudessem traçar o perfil do profissional adequado para a
docência na Educação Superior foi o norte para o desenvolvimento deste trabalho. Parte da
ideia de que o professor universitário, além de professor de matérias específicas, é também um
professor que vai além desse limite, um professor pesquisador, que seja capaz de fazer ligações
necessárias entre o saber sistematizado e o contexto de vida.
Que faça com que o aluno saiba como e onde procurar as saídas para situações que
necessitam de estudo em maior profundidade e criatividade de soluções, permitindo a seus alunos serem capazes de construir, modificar e ampliar seus conhecimentos, tornando-se sujeitos
de sua aprendizagem.
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IDENTIDADE PROFISSIONAL: PERFIL
DE ENSINO SUPERIOR
Segundo Bazzo (2006), a identidade
do professor universitário por vezes se perde
nas funções que desempenha na instituição e
na sociedade. As exigências que caracterizam
o exercício da profissão de professor ficam, por
vezes, escondidas e não bem definidas dentro
do próprio corpo docente, em função da diversidade de formações de origem, das afinidades que se estabelecem por área de saber e
dos diferenciais entre as várias universidades.
Corrobora para esse processo, o fato
da inexistência de uma formação específica
como professor universitário. Embora a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB, de 1996, estabeleça que essa formação
se realize, preferencialmente, em programas
de mestrado e doutorado (BRASIL, 1996), por
outro lado, é conhecido o fato de que esses
cursos têm foco maior na formação do pesquisador, em detrimento da formação pedagógica
(BAZZO, 2006).
Assim, ao se tornar professor universitário, são resgatadas as suas experiências
como aluno ou são tomadas orientações com
os professores com mais tempo de casa, resultando numa prática que reproduz o modelo
predominante na universidade. Nesse sentido,
Benedito, Ferrer e Ferreres (1995, p. 57), afirmam que “o professor universitário aprende a
sê-lo mediante um processo de socialização
em parte intuitiva, autodidata ou seguindo a rotina dos outros”. Certamente não podem ser
descartadas as suas observações acerca das
reações de seus alunos e sua capacidade autodidata, mas são insuficientes.
Segundo Pimenta e Anastasiou (2002),
embora os professores universitários possuam
experiências significativas na área de atuação,
ou tenham um grande embasamento teórico,
predominam, no geral, o despreparo e até um
desconhecimento científico do que seja um
processo de ensino e de aprendizagem. Acreditava-se que para ensinar na universidade fosse suficiente o domínio de conhecimento específico – pesquisa ou exercício profissional no
campo.

Segundo Masetto (1998, p. 36), até a
década de 1970, “praticamente exigia-se do
candidato a professor de ensino superior o bacharelado e o exercício competente de sua profissão”, com base no princípio de “quem sabe,
sabe ensinar”.
Portanto, para alcançar melhores resultados no ensino superior, é necessário produzir novos conhecimentos com a preocupação
de formar e de desenvolver profissionalmente
os professores universitários, pois, esses são
essenciais nos processos de mudança dentro
das universidades e das sociedades em que
estão inseridos. Nesse aspecto, é preciso deixar a ideia de que o conhecimento específico é
o principal esteio de sua docência.
Conforme Libâneo (1998), a Pedagogia é um campo de conhecimento sobre
a problemática educativa na sua totalidade e
historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz
orientadora de ação educativa que deve ser
trabalhada. O pedagógico refere-se às finalidades da ação educativa, implicando objetivos
sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas da
ação educativa.
A didática, como uma área da pedagogia que investiga os fundamentos, condições
e modos de realizar a educação mediante o
ensino, possibilita que os professores de áreas específicas “pedagogizar” suas ciências, ou
seja, articulem todos os elementos para que
aconteça a aprendizagem, instituindo, assim,
os parâmetros pedagógicos. É preciso destacar, porém, que diferentes conhecimentos são
de importância fundamental para o exercício
da docência em Educação Superior: pedagógico-didáticos, da área específica e da experiência (LIBÂNEO, 1998).
Os aspectos didáticos e pedagógicos
compõem um campo de estudo que se ocupa
de refletir sobre a prática docente, ou melhor,
dos aspectos que estão envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Com base
nos estudos de Azzi (2000) e Caldeira (1995),
a didática pode ser percebida como uma espécie de metalinguagem, em que, por meio do
exercício da docência, há a possibilidade de
reflexão sobre a prática realizada.
503

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A linguagem e os saberes se encontram em autores diferentes, cada qual com
ângulos de visão diferentes sobre a temática
da docência no ensino superior, o que vem a
fortalecer as questões de mudanças, encorajando ações para a defesa da formação de professores qualificados para o desenvolvimento
da prática docente nas universidades (AZZI,
2000).
Na maioria das vezes, tradicionalmente, os professores do ensino superior se identificam por meio da sua área de atuação e
não como professor do curso no qual leciona.
Quando se reflete sobre o perfil do professor
universitário brasileiro atualmente, no entanto,
pode-se perceber que a valorização de sua
formação pedagógica, muito embora não seja
nova nos textos legais, na prática, é algo recente no processo de seleção e contratação dos
mesmos (AZZI, 2000).
Observa-se, entretanto, que alguns professores se caracterizam de um modo geral,
como especialistas em seu campo de conhecimento, entendendo que a sua formação didático-pedagógica poderá ser adquirida naturalmente ao longo de sua experiência docente
(AZZI, 2000).
Sem querer desmerecer o valor da experiência acumulada na prática do magistério,
pode-se afirmar que o planejamento e a condução do ensino requerem não apenas o conhecimento do conteúdo, mas também, a compreensão do processo por meio do qual ocorre
a construção do conhecimento por parte dos
alunos, sem a qual, a forma de apresentação
dos conteúdos pelo professor fica altamente
prejudicada (CALDEIRA, 1995).
Para Pimenta e Anastasiou (2002), é
preciso considerar que a atividade profissional
de todo docente possui uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos educativos
de formação humana e a processos metodológicos e organizacionais de construção e apropriação de saberes e modos de atuação.
Assim, a necessidade de desenvolver
ações de formação continuada para o provimento das deficiências de muitos dos profissionais que atuam na Educação Superior é

urgente, especialmente porque muitos atuam
também na formação de docentes para a Educação Básica. Além disso, com o advento de
novas propostas educativas e o perfil inovador
exigido dos futuros profissionais, torna-se imprescindível a formação de professores reformulando os valores e a didática, com vistas a
qualificar o processo educativo e profissionalizar a ação docente (PIMENTA E ANASTASIOU,
2002).
Começou-se a perceber que assim
como para a pesquisa se exigia desenvolvimento de competências próprias, e a pós-graduação buscou resolver esse problema,
a docência no ensino superior também exigia
competências próprias que desenvolvidas trariam àquela atividade uma conotação de profissionalismo e superaria a situação até então
muito em contradição de se ensinar ‘por boa
vontade’, buscando apenas certa consideração pelo título de ‘professor de universidade’,
ou apenas para ‘complementação salarial’, ou
ainda somente para se ‘fazer alguma coisa no
tempo que restasse do exercício da outra profissão’ (LIBÂNEO, 2004, p.125)
Isto significa que o processo de
construção de conhecimento, para o professor
universitário, é permanente e é, possivelmente,
o caminho por meio do qual poderá mostrar
aos seus alunos a necessidade de atualização
contínua. A partir das exigências e possibilidades do processo de globalização do mundo de
hoje, bem como da revolução nas tecnologias
de comunicação informação, esse professor foi
transformado em um educador, cujo papel vai
além de seu conhecimento específico. Neste
contexto, exige-se que seja um professor pesquisador, que demonstre aos seus alunos o
interesse em sempre aprender e, concomitantemente, o interesse em ensinar num processo
dinâmico (LIBÂNEO, 2004).
Ser um professor pesquisador não é
somente entusiasmar seus alunos e motivá-los
a querer saber mais. É ir além da motivação
para a construção de conceitos concretos e
práticos em suas profissões, acompanhado de
estímulos para o constante crescimento para
acompanharem as mudanças que a passagem
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do tempo nos impõe, sem prejuízo do conhecimento e da qualidade de ensino. Para muitos,
há uma preocupação quanto a ser um professor pesquisador. Neste mote, a reflexão de um
autor traz uma definição com clareza e objetividade. Para Miranda (2006, p.135) [...] o professor pesquisador centra-se na consideração
da prática, que passa a ser meio, fundamento
e destinação dos saberes que suscita, desde
que esses possam ser orientados e apropriados pela ação reflexiva do professor.
O professor é a consciência ativa que
realiza, por meio de ações didático-pedagógicas embasadas e necessárias, os exercícios
para o desenvolvimento do raciocínio e o aprender numa reflexão dos saberes e suas funções
dentro da sociedade, por meio de suas práticas profissionais (MIRANDA, 2006).
Segundo Lima (2000), a preocupação
com a formação do professor pesquisador
estaria fundamentada na intenção de tirar a
educação apenas da transmissão de conhecimento já formulado. Para tanto, a pesquisa
possibilitaria aos professores exercerem um
trabalho com os alunos com o fim de formular novos conhecimentos ou o questionamento
tanto sobre a validade quanto sobre a pertinência dos já existentes.
É importante ressaltar também que,
segundo Lima (2000), pode-se definir o professor como aquele profissional que ministra,
relaciona ou instrumentaliza os alunos para as
aulas ou cursos em todos os níveis educacionais. Segundo suas concepções, o professor-pesquisador, é aquele que exerce a atividade
de buscar reunir informações sobre um determinado problema ou assunto e analisá-las,
utilizando para isso o método científico com o
objetivo de ampliar o conhecimento de determinado assunto, descobrir algo novo ou refutar
conjecturas anteriores.
Portanto, para realizar um trabalho didático-pedagógico condizente com a realidade
que está inserido, o professor deve ser crítico e
perspicaz para estimular seus alunos, sem que
estes percebam que estão sendo provocados
criticamente; ético, uma vez que o professor é
formador de opinião; ter vocabulário ilibado;

ser reflexivo da prática constante de seu trabalho; reconhecer a cultura de seus alunos; enfim, ele deve conhecer seu campo de atuação
e ser capaz de permitir aos seus alunos que
se apoderam de seus ensinamentos com criticidade, tornando-os parte de um processo de
construção de seus próprios conhecimentos
(LIMA, 2000).
Assim, o perfil do professor deve ser
construído com base nas reais situações relativas à docência. Não há como adquirir status
de uma profissão se a atividade didático-pedagógica permanecer em segundo plano ou se
a escolha for por falta de opção. O professor
que acredita na causa e reconhece suas limitações e as necessidades de seus alunos e da
sociedade, como responsável pela formação
de outros, deve ter as suas capacidades potencializadas mediante a formação permanente
e continuada e com um aprofundamento em
pesquisas em seu campo de atuação. Apenas
com profissionais capazes de buscar respostas para essas expectativas ter-se-á o sucesso
que se espera na formação dos futuros profissionais (LIMA, 2000).
Buscar a competência em seu ofício
é característica de qualquer bom profissional.
Mas, no caso da docência adquire particularidades: além das competências necessárias
para o domínio de sua área, precisa também
daquelas de caráter pedagógico. Zabala (1998)
elabora um modelo que seria capaz de trazer
subsídios para a análise da prática profissional
docente. Como opção, utiliza-se do modelo de
interpretação, que se contrapõe àquele em que
o professor é um aplicador de fórmulas herdadas da tradição, fundamentando-se no pensamento prático e na capacidade reflexiva do docente. Recomenda-se, assim, uma constante
avaliação do trabalho por parte do profissional
na docência do ensino superior.
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A PESQUISA NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Conforme pesquisas de Candau
(2004), por terem um caráter subjetivo, os
saberes tornam-se muitas vezes com formas
diferenciadas. Pois, de certa forma, todos os
educadores que enveredam neste campo de
ensino confirmam sua postura na ação docente. Isso significa que a formação do educador
ao longo da história se cristalizou ao ponto de
permanecer com práticas impregnadas dos
dispositivos burocráticos e academicistas.
Por outro lado, outras práticas se transformam, adquirindo características próprias
para responderem às exigências da sociedade.
Essas considerações indicam o caráter dinâmico da prática docente entendida, também,
como prática social. Como se percebe, o caráter dinâmico da ação docente postula por
movimentos que são inerentes à ação humana, embora se tenha dito que a educação está
intimamente ligada às tomadas de decisões
políticas e econômicas do Estado (CANDAU,
2004).
O que implica dizer ser ainda possível
diante das realidades sociais buscar-se os referenciais para modificá-las, uma vez que as
práticas educacionais são construídas pela legitimação que cada professor faz em sua ação
docente. Esse entendimento nos reporta a seguinte reflexão: esses saberes têm sido articulados uma vez que foram sendo apresentados
conforme a demanda do momento. Isto revela
que ensinar é um processo multidimensional.
Como afirma Candau (2004), as dimensões no
processo de ensinar requerem a articulação de
competências técnica, humana e sócio-política
na ação docente.
Estas dimensões, embora durante muito tempo da história da prática docente tenham
sido apresentadas fragmentadas, surge no
contexto atual evidências de que já existe uma
maior articulação entre elas. A produção dos
saberes fundamentada nessas competências
comprova a iminente necessidade de tê-las
presentes na formação do educador. Principalmente pelo fato de o processo de ensino

e aprendizagem envolver essas dimensões e
receber da comunidade aspectos recentes de
globalização, tais como: raça, gênero, novas
formas de comunicação, cultura jovem, expressões de classes sociais, movimentos religiosos, violência e exclusão social, que merecem
um melhor tratamento pelos profissionais que
estão à frente do processo de formação (PIMENTA, 2005).
Repensar os ditos e não ditos do processo de articulação dos saberes postulados
nas práticas dos professores efetivamente nos
conduz a compreender este estudo como o de
práticas que requerem competências que possibilitem novos modos de compreensão do real
e de sua complexidade (PIMENTA, 2000). Neste sentido, para atender aos anseios exigidos
pela “sociedade do conhecimento”, busca-se
na educação um paradigma crítico e inovador
que exige profundas mudanças nas concepções de mundo, de sociedade, de homem, de
tempo e de espaços. Dessa forma, essa mudança atinge todos os níveis de ensino e, em
especial, a Educação Superior.
Para tanto, faz-se necessário superar
o paradigma conservador que se caracteriza como sendo uma prática de transmissão
e repetição do conhecimento. Para Behrens
(2006), que trabalha com o paradigma emergencial e tem como características provocar
uma prática que evidencie uma visão de rede,
de teia de interdependência, que leve o aluno
a uma aprendizagem significativa e autônoma.
Este paradigma delineia uma formação
que permeia na ação docente e discente a superação de uma visão linear tornando-a mais
crítica, participativa e emancipada. O contexto
atual sinaliza para as práticas do professor do
ensino superior numa perspectiva integradora
ou holística. “Com essa nova caracterização, a
Educação Superior tende a tornar-se um local
relevante para aprendizagem coletiva e individual ...neste processo de mudança de paradigma, também o aluno precisa ser visto como
pessoa global constituída de corpo, mente,
emoções e espírito” (BEHRENS, 2006, p.22).
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Em geral, pensar na atividade do professor é pensar em ensinar. Ou seja, o educando está sendo formado para desempenhar
suas atividades práticas reflexivas, não significa
exatamente transportar modelos, mas possibilitar mudanças para melhorar a sua condição de
vida e as relações com seus pares.No entanto,
para que estas ideias se efetivem é importante perceber, como diz Pimenta (2000, p. 19),
“uma identidade profissional se constrói, pois,
a partir da significação social da profissão; da
revisão das tradições”. A autora reafirma que o
professor historicamente tem sido convidado a
refletir sobre sua prática e buscar referenciais
para mudá-las, pois o processo de construção
de ensinar e aprender tem relação com o movimento próprio da sociedade.
Analisar a ação docente por este foco,
pressupõe que está se caracteriza como práxis
em que a teoria e prática se coadunam numa
relação em que o aluno e professor enriqueçam a relação educativa durante o processo
pedagógico embora a práxis docente se apresente em diferentes níveis dependendo, portanto, do comportamento dos atores envolvidos
nesse processo.
Este pensamento considera o trabalho
docente como práxis em que a teoria e prática
se concretizam pela ação-reflexão-ação. O conhecimento não precede a ação, mas sim está
na ação. Em algumas situações o conhecimento não se aplica a ação, mas está personificado nele. Por isso, o conhecimento na ação, e,
quando a ação é compreendida é chamada de
reflexão na ação (SCHOÖN, 2000).
A ação humana tem implicações no
desenvolvimento da sociedade, visto que o
trabalho docente se desenvolve e se transforma, expressando-se em distintos 61 momentos históricos e em diferentes situações de sua
profissionalização (AZZI, 2000). Esta profissionalização se apresenta com limitações diante
dos aspectos determinantes da sociedade os
quais apresentam reflexos diretos na atuação
do professor ainda que visem à transformação
do cotidiano da vida social.

O saber construído pelo professor em
seu cotidiano desse profissional está associado ao poder de mobilização e elaboração dos
saberes por ele pensado. Essa atitude nos leva
a crer que o pensar do professor é condicionado pelas concepções de ensino que subsidiam
sua ação docente. Ao considerá-las estamos
dizendo que toda prática social é determinada
pelo arcabouço de interesses que determinam
sua ação e que, ao permitir possibilidades,
aponta para limitações que emperram o seu
foco de atuação (AZZI, 2000).
Ao considerar o professor como agente
que pensa e age seu trabalho, que constrói seu
saber, somos levados a compreender neste
contexto pedagógico o que é “saber” ou conjunto de saberes que atualmente vêm sendo
alvo de discussão e de pesquisa. Dessa forma,
esta discussão em torno da produção dos saberes está sendo possibilitada sob a lente de
autores e pesquisadores que investigam este
foco de estudo (AZZI, 2000).
É mister enfatizar que, ao se discutir
sobre saberes e prática pedagógica do professor do ensino superior, significa refletir sobre o
cotidiano que o cerca, embora poucas vezes
tenham sido feitas estas reflexões na sala de
aula. Muitas vezes há confrontos sobre os conceitos de saberes e práticas, como são construídos e mobilizados. Essas inquietações são
oportunas, pois possibilitam a investigação e
compreensão desses conceitos, apresentando
outros significados (AZZI, 2000).
Ao buscar o entendimento sobre significado de saberes, é importante refletir sobre o
pensamento de Charlot (2000, p. 63) ao afirmar que “O saber é construído em uma história coletiva que é a de mente humana e das
atividades do homem e está submetido a processos coletivos de validação, capitalização e
transmissão”. São as maneiras de apropriar-se
do mundo, são formas de aprender.
Aprender pode ser considerado como
adquirir um saber que tem sentido “curto e
“amplo”, o que significa, por exemplo: aprender uma letra, um número (sentindo curto), e
aprender a gramática, a matemática, ou ainda
o domínio de fazer alguma coisa, andar de bi507
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cicleta, nadar, ler..., nesse aspecto se entende
que aprender tem significado complexo, pois
ao adquirir uma habilidade estou associando
ao conjunto de saberes que me permitem estabelecer uma relação com o mundo, ou seja, se
estabelece uma pluralidade das relações que
se mantém com o mundo.
De acordo com o explicitado tem-se
consciência de que o saber não é somente um
conjunto de “coisas” no mundo, mas a importância dessas “coisas” intimamente relacionadas com o sujeito que aprende. J. M. Monteil
(1985 apud CHARLOT 2000, p.61), distingue:
informação, conhecimento e saber.
Nessa discussão sobre saber, sendo
visto como um conjunto de situações dos quais
o homem se apropria na relação inerente que
tem com o mundo somos conduzidos a pensar
como é possível compreender essa discussão,
pois a priori parece que não há diferença entre
informação, conhecimento e saber. No entanto,
Charlot (2000) apresenta a diferenciação que
cada aspecto do processo de aprendizagem
tem, pois são focos distintos.
A informação e saber tencionam para
a objetividade. O primeiro (informação) trata a
aprendizagem como objeto distante do sujeito, o segundo (saber), trata a aprendizagem
relacionada com o sujeito. E o conhecimento
são as experiências vividas pelo sujeito. O importante é perceber que o processo de aprendizagem é uma relação coletiva que envolve
todas as dimensões e ações construídas pelo
homem (CHARLOT , 2000, p.61).
A compreensão desses questionamentos parece oportuna uma vez que o saber é
estruturado tendo em vista o sujeito. Não há
saber senão organizado frente às relações internas. Não há saber em que não seja produzida uma “confrontação interpessoal”, ou seja, a
compreensão de saber implica a de sujeito, de
atividade do sujeito, de relação do sujeito com
ele mesmo (deve desfazer-se do dogmatismo
subjetivo), de relação desse sujeito com os outros (que constroem, controlam, validam, partilham esse saber), (CHARLOT , 2000, p.61).

Poderíamos dizer que o saber se faz
diante das necessidades que vão sendo estabelecidas entre os sujeitos, o que se deve ressaltar que não há saber em si, o saber é uma
relação (SCHLANGER,1978) do sujeito com
o mundo, com ele mesmo e com os outros.
Essa definição de saber faz perceber o quanto
é complexo se tratar dos saberes na prática
docente, o quanto fica “inescapável” o sentido
que se dá para os saberes.
O mundo é apresentado ao homem somente através do que ele percebe, imagina e
sente. Esse mundo não é somente um conjunto
de significados, mas um infinito de atividades
com as quais este homem poderá estabelecer
relações. É um mundo heterogêneo, uma vez
que é ritmado por situações, rupturas, marcas
e laços. A partir dessa percepção, poderá compreendê-lo como uma relação com o mundo.
A prática pedagógica é uma discussão
que tem tomado de conta dos espaços escolares e acadêmicos nos últimos anos no Brasil e
em outros países. No Brasil na década de 80,
um processo de transição sobre a formação do
professor tem ratificado a afirmação de que o
educador não está contribuindo suficientemente para que os alunos desenvolvam com competência suas aprendizagens.
Diante disso, os profissionais da educação vêm colocando em discussão a concepção de ensino, a função social da escola e a
relação entre o conhecimento escolar e a vida
social do aluno. Dessa forma, urge que se proponha uma nova educação escolar, um novo
perfil de professor com novas práticas pedagógicas “...o novo papel do professor, o de
preocupar-se com a formação de iguais”
(FAZENDA 2007, p. 138)
Assim, esse movimento vem apontando para outras formas de conceber o ensino e
para isso, torna-se necessária a profissionalização de professores que é concebida na
formação inicial em nível superior, embora
não seja ainda garantia de sucesso efetivo,
mas é um momento que possibilita construir suas práticas, remetendo-as para possíveis situações de reflexão crítica (FAZENDA,
2007).
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O professor necessário, hoje, é aquele
que possibilita aos alunos grandes momentos
de reflexões, de articulações entre o escrito e o
interpretado, entre o teorizado e o real.
A prática investigativa do professor ajudará o
aluno a compreender, por meio da reflexão, os
fenômenos complexos que acontecem no espaço da sala de aula (FAZENDA, 2007).
A Universidade, através das práticas
pedagógicas dos docentes, deve afirmar essa
tomada de postura, pois a produção dos saberes permeados pelo processo de investigação
poderá fazer da pesquisa um eixo articulador
do conhecimento no processo de formação inicial nos cursos superiores (FAZENDA, 2007).
A pesquisa utilizada como instrumento
de aquisição do conhecimento estará apoiando-se numa perspectiva pedagógica e epistemológica na qual a produção do conhecimento
seja o princípio ativo em que os sujeitos aluno/
professor sejam partícipes desse processo de
problematização. Segundo Marli André (2005),
a pesquisa pode tornar o sujeito - professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e
de buscar formas (conhecimentos, habilidades,
atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar
cada vez mais seu trabalho docente.
Essa nova proposta de produzir conhecimentos com o auxílio da pesquisa não é
uma tarefa fácil; é um desafio que precisa ser
analisado como uma proposta que necessita
ser ampliada e compartilhada por todos que
percebem na educação um projeto de emancipação de sujeitos livres e autônomos (ANDRÉ,
2005).
Na história do Brasil, a ideia de pesquisa somente em fase recente começa a ser
veiculada nos cursos e mais precisamente nos
cursos de pós-graduação. Somente nos anos
sessenta, foram criadas as instituições que
incentivam a pesquisa científica como o Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq, e a Fundação Nacional de Pesquisa - FUNDEP (IBIAPINA, 2006).
Interessante abordar que o orçamento dos órgãos mencionados acima não destina verbas para programas de pesquisa em
educação; o incentivo à produção de pesqui-

sa era voltado para a área tecnológica.Com o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior - CAPES, Programa de Informação e
Comunicação para Pesquisa - PROSSIGA, e
outras agências de fomento que oficialmente
estimulam a pesquisa em educação, passando
a ser desenvolvida nas Universidades, e particularmente nos programas de pós-graduação
(IBIAPINA, 2006).
Convém destacar que, politicamente,
essa tomada de posição na disseminação do
estímulo à pesquisa teve um preço, pois o Estado de alguma forma controlava o exercício
da crítica desenvolvido no contexto da universidade, desvirtuando de algum modo o percurso do processo da crítica. Alguns fatores são
observados como a falta de articulação entre o
ensino e pesquisa, recessão econômica muitas
vezes interrompendo o resultado das pesquisas, provocando uma série de consequências
no processo de desenvolvimento investigativo,
pois a priori o que seria um ganho para a sociedade passa a ser um espaço de conflitos,
visto que o objetivo era a produção científica
na Universidade e não a fragmentação de ação
e pensamentos dos atores do processo (IBIAPINA, 2006).
É interessante abordar que a pesquisa
predominante era desenvolvida na abordagem
quantitativa. Gouveia (1971) afirma que, no
Brasil as pesquisas tendiam mais para paradigmas produtivistas e simplistas. Com movimento que é próprio do conhecimento, os enfoques
também se ampliam e se diversificam. Afirma
Gatti (2000) o perfil da pesquisa educacional
abre espaços a abordagens críticas, fortalecendo a pesquisa qualitativa, que envolve um
conjunto diversificado de métodos e técnicas
de análise, como os estudos antropológicos e
etnológicos, estudo de caso, pesquisa ação,
análise de discursos de narrativas e de história
de vida, todas apoiadas pela perspectiva crítica, principalmente quando são desenvolvidas
nas ciências humanas (IBIAPINA, 2006).

509

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao discutir a formação continuada e seus problemas, avanços e políticas públicas existentes, conclui-se que as oportunidades do professor se especializar e se tornar um profissional
renomado e competente são garantidas por lei, expressas e explicadas neste artigo.
Contudo, algumas faculdades não incentivam o seu corpo docente. Quando esbarradas
nas obrigatoriedades do funcionamento de uma instituição, as faculdades podem incentivar seus
professores à formação continuada, tendo de compor um terço do quadro de mestre ou doutores.
Ao contrário caso não possibilitarem tal formação continuada, podem por infortúnio, em
uma das avaliações do MEC, ser sancionado ou, até mesmo, ter os cursos suspensos e ser interditado seu funcionamento. Outro aspecto relevante se trata da resistência de alguns professores
que não almejam se especializar por motivos pessoais.
Isso é uma barreira que pode prejudicar a carreira destes, pois o importante para uma
faculdade é a titulação do professor tendo em vista suas competências e habilidades no cotidiano da sala de aula, isto é, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.
Porém, o ser professor nunca foi uma profissão simples, exige do profissional competências necessárias à função. Além dessa exigência, não podemos deixar de realçar o que diz
Masetto (2003, p.31) que ele(professor) é um “ cidadão, um “político”, alguém compromissado
com seu tempo, sua civilização e sua comunidade (MASETTO, 2003, p. 31).
Portanto valorizar a sua ação compreendendo a importância no processo de emancipação do homem é fundamental. Certamente, para reconhecer como se passa esse processo,
recorreu-se à pesquisa qualitativa com abordagem das narrativas escritas dos professores, evidenciando aspectos que retratam o percurso da história acadêmica e profissional dos professores do ensino superior e como são produzidos os saberes em sua prática docente. As reflexões
empreendidas neste estudo possibilitaram descortinar aspectos significativos sobre saberes na
prática docente no ensino superior, como também os encantos e desencantos, limitações e
perspectivas neste campo da produção do saber (MASETTO, 2003).
Foi possível compreender que os professores têm consciência da importância da reelaboração dos saberes que estão em permanente construção e provém, na sua grande maioria,
da ascendência gerada pela sua formação acadêmica, sua história pessoal, pelas experiências
profissionais construídas no ambiente educacional e pela relação com seus pares no exercício
das práticas docentes (MASETTO, 2003).
Os professores interlocutores deste trabalho realçaram que é necessário também uma
reestruturação nas políticas de educação em que sejam evidenciadas melhores condições de
trabalho, de pesquisa e de formação continuada.Contudo, as reflexões empreendidas nesse estudo levam a concluir que na categoria sobre formação acadêmica e profissional, os professores
buscaram como formação as licenciaturas e revelam que a procura tem origem em vários aspectos, desde a influência da família, nas brincadeiras como professora até o retorno financeiro
(MASETTO, 2003).
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O que se pode entender diante dos relatos, é que embora os interesses sejam diferentes,
não invalidam a visão que se tem sobre as fragilidades que os cursos apresentavam tais como:
falta de recursos didáticos, falta de políticas de qualificação docente, concepções de ensino
numa perspectiva conservadora, prática de ações isoladas (MASETTO, 2003).

Diante das revelações dos professores, tem-se a convicção de seu nível de consciência
em relação a sua formação, mas; infere-se que diante do contexto que se apresenta não se pode
ficar a esperar que as reformulações aconteçam sem que haja uma política no sentido de solicitar encaminhamentos para a melhoria do processo de formação do professor. Contudo, vale
ressaltar que os sujeitos do processo devem comungar do mesmo ideal. Assim, os resultados
virão com mais propósitos (MASETTO, 2003).
A análise da categoria que trata da prática pedagógica no ensino superior, a rigor, os
professores corroboram com a ideia de que a docência é o canal que possibilita o processo de
formação. Para tanto, exige do educador um investimento pessoal e institucional em sua formação permanente, fazer balanço de suas competências (PERRENOUD,1999), é necessário, pois
sendo a prática pedagógica fundamentada numa perspectiva reflexiva, validar o exercício da
docência. As colocações dos interlocutores, nesse caso, revelam o grau de comprometimento
com a produção do saber no ensino superior.
O que se pode constatar sobre a categoria saberes da prática pedagógica no ensino superior a sua produção é que muitos professores às vezes têm conhecimento da necessidade de
fazer articulação com novas produções, mas em algumas situações, não possibilitam a relação
entre os objetivos do ensino superior; ensino, pesquisa e extensão. Esses professores sinalizam
que mobilizar os saberes nessa visão é priorizar aprendizagens significativas, alicerçadas em
práticas emancipadas e éticas. Para tanto, cada professor diante de suas subjetividades, buscará o caminho para ações criadoras no processo de formação profissional (PERRENOUD,1999).
Os resultados dos dados da pesquisa qualitativa nos revelaram que o Ensino Superior
tem ainda muito a fazer, pois as práticas dos docentes embora com grandes preocupações em
buscar produzir saberes perspectivando a formação de homens emancipados, na sua prática
diária, esse pensamento, ainda não se constituem ações articuladas do grupo vista que se
observa o isolamento, falta de integração e comunicação no desenvolvimento de projetos com
perspectivas comuns. Observa-se também nas suas revelações uma necessidade de políticas
públicas para corroborar com ações mais significativas para a sociedade.
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A PRISÃO DE MULHERES-MÃES E OS REFLEXOS
DO CÁRCERE NA INFÂNCIA

RESUMO: Sabendo-se que as mulheres são as principais cuidadoras dos filhos e tendo como objeto a análise dos direitos da mulher presa que é mãe, gestante e puérpera, este trabalho tem
como objetivo demonstrar quais são as políticas públicas e a legislação de proteção à infância
dos filhos destas mulheres, bem como a salvaguarda de seus direitos, como a assistência e
o acesso aos serviços de saúde e assistência material do Estado às mulheres presas e a seus
filhos.

Palavras-chave: Mulheres Presas. Maternidade; Cárcere; Filhos.
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INTRODUÇÃO

A

maternidade sempre foi um assunto em evidência em nossa sociedade. É comum
vermos grupos de mulheres engajadas em discussões, rodas de conversa e políticas públicas para crianças, mas quando se trata da maternidade exercida por
mulheres presas, a pauta é quase que inexistente, visto que no entendimento comum, a mulher
presa deixa de ser mãe ou não merece ser mãe, eis que praticou algum crime e sua condenação
penal também deve punir seus sentimentos e sua prole.
Os índices de crimes praticados por mulheres explicam a grande participação de mulheres em atividades delitivas: os crimes mais praticados por mulheres são aqueles que trazem
retorno financeiro, como o tráfico de drogas, furtos e roubos. Isso se dá, em larga maioria, pois
são mulheres pobres, sem emprego e/ou qualificação profissional, negras e mães solo de um ou
mais filhos, que, em momento de desespero por conta da extrema pobreza, enxergam o crime
como algo de retorno financeiro rápido que lhe trará condições de cuidar de seus filhos.
Num país de grande desigualdade social e que mais de 5,5 milhões de crianças não tem
o nome do pai no registro de nascimento e, muito menos, a sua participação na criação e educação, é comum que as necessidades falem mais alto e a mulher se deixe levar pela promessa
de impunidade e dinheiro fácil. Entretanto, em algum momento da prática delitiva estas mulheres
são descobertas pela Polícia e são presas.
É aqui que surgem as questões deste artigo: se as mulheres são as principais cuidadoras de seus filhos e são presas, quem é que vai cuidar destas crianças? Quais são as legislações
aplicáveis às mulheres presas que têm filhos de 0 a 12 anos ou portadores de deficiências?
Quais medidas podem ser adotadas para que as mulheres presas não percam seu poder familiar
e possam exercer a maternidade de forma digna e cumprirem suas penas? Quais os reflexos da
prisão da mãe na vida das crianças?
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A EXECUÇÃO PENAL, A GESTAÇÃO,
O ABANDONO E OS FILHOS DE
MULHERES PRESAS: ACESSO DAS
MULHERES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE:
CONSULTAS BÁSICAS E PARTOS
A Lei de Execução Penal – Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, em seu artigo
3º, dispõe que “ao condenado e ao internado
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, abrangendo
o direito e o acesso dos condenados à saúde,
de forma integral e garantido pelo Estado, na
forma de atendimento médico, farmacêutico e
odontológico (Art. 14).
O diploma legal ainda estabelece que
se o estabelecimento penal não estiver aparelhado para dispor da assistência médica necessária, esta poderá ser prestada em outro
local, desde que haja a autorização da direção
do estabelecimento. No que concerne às mulheres, o §3º do artigo 14 da Lei de Execução
Penal assegura o acompanhamento médico à
mulher, principalmente no pré-natal e pós-parto, sendo extensivo aos recém-nascidos.
Mas, a realidade existente nos estabelecimentos penais relatadas pelas condenadas
nos mais diversos documentários é diferente.
É ponto comum nos relatos que, em grande
maioria, não há atendimento médico às detentas, nem mesmo àquelas que estão gestantes.
Nas unidades prisionais em que há a estrutura de médicos e enfermeiros e eles realizam,
ainda que de forma precária, o atendimento
de consultas médicas, enquanto a saída para
atendimento médico em outros locais, que depende de expressa autorização da direção da
unidade prisional, é dificultada.
Nas unidades em que não há médico
alocado, mas que em sua proximidade existem
Unidades Básicas de Saúde – UBS, as detentas são levadas em casos de emergência para
estas unidades, já em caso de partos, as gestantes são levadas para a maternidade que seja
mais próxima à penitenciária. No que concerne
ao parto de mulheres presas, a Lei nº 13.434,
de 12 de abril de 2017, alterou o artigo 292
do Código de Processo Penal, inserindo-lhe o

parágrafo único. Na redação anterior, exigia-se
que as presas fossem mantidas algemadas durante o parto. Porém, com o acréscimo do parágrafo único ao dispositivo, tal conduta passa
a ser proibida.
A nova redação proíbe o uso de algemas em grávidas nos atos médico-hospitalares
preparatórios e durante o parto, assim como
em mulheres na fase logo após o parto (puerpério imediato). Até essa alteração, era comum
que mulheres fossem mantidas algemadas durante o parto e, ainda, privavam a mãe de ter
contato com o recém-nascido. Neste sentido:
A pequena Dariane-Ketelyn veio ao mundo com pressa.
Foi um nascimento prematuro, um parto rápido, e uma
saída-relâmpago da sala – quase como se fosse um
apêndice retirado. Não se deu ao luxo de descansar
do esforço de nascer no colo da mãe. Não deixaram
nem que Gardênia segurasse a filha. Só conseguiu, de
relance, conferir que era menina, como havia anunciado
a médica.
“Até nisso é diferente a gente presa do que a gente solta. Solta, você pega o seu filho, vê. E eu nem consegui
olhar todos os dedos da mão e do pé, pra ver se não
tava faltando nenhum”, ficou se repetindo.
Logo depois dessa inspecionada rápida, Gardênia foi
algemada à cama novamente. O procedimento é comum para presas que dão à luz. A ativista Heidi Cerneka, uma americana de português quase impecável e
fala pausada, que há treze anos trabalha com a causa
da mulher presa no Brasil na Pastoral Carcerária, faz
brincadeira com esse protocolo:
– Tem mulher que até dá à luz algemada na cama.
Como se ela pudesse levantar parindo e sair correndo.
Só homem pode pensar isso. Porque mesmo que ela
pudesse levantar, qualquer policial com uma perna só
andaria mais rápido que ela (QUEIROZ, 2015).

Irmã Petra Pfaller, da Pastoral Carcerária, em entrevista a José Coutinho Júnior, pontua as questões sobre o atendimento médico
em presídios e a diferença biológica de mulheres e homens, importantes para o norteamento de políticas públicas que ensejem o atendimento à mulher encarcerada:
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Na maioria dos presídios não tem médicos e quando
tem, são clínicos gerais. Também faltam medicamentos
e equipamentos básicos como luvas e seringas.
O deslocamento dos presos e das presas que precisam de tratamento médico para hospitais também é
complicado: muitas vezes o presídio alega que não tem
escolta para isso.
As prisões foram construídas por homens, para homens. A mulher tem questões de saúde mais complexas do que o homem, o corpo é diferente. Elas precisam
de atendimento ginecológico, as grávidas precisam de
acompanhamento e pré-natal por exemplo. Lembrando
que a maioria dos presídios não tem médicos.
A questão da saúde mental também é grave. 80% das
mulheres presas tomam remédios para dormir, para ansiedade, ela precisa de um acompanhamento psicológico que simplesmente não existe.
Outras doenças surgem por causa das condições na
prisão. A falta de alimentação digna, a restrição do movimento, pois as mulheres ficam trancadas nas celas
sem poder andar a maior parte do dia.
O HIV existe e, como a camisinha não é distribuída,
se dissemina. Dor de dente não tem tratamento, se arranca o dente que dói. Há muitas doenças de pele por
causa da insalubridade, já vi barata andando nas celas.
O suicídio entre as mulheres é bem maior que o dos
homens, a psique da mulher é mais prejudicada (QUEIROZ, 2015, p. 73).

No momento da prisão do homem, as
companheiras cuidam dos filhos, fazem visitas e
fornecem o kit de produtos permitidos pela unidade prisional, enquanto que, ao ser presa, os filhos
da mulher são divididos entre alguns poucos parentes que aceitam cuidar deles e outros vão para
o abrigo e poucas recebem visitas. Neste sentido:
Outra questão destacável desse panorama é o abandono das mulheres presas, pois muitas famílias optam
por esquecê-las no interior do presídio. Socialmente, as
famílias podem se sentir culpadas pela delinquência da
filha, concluindo que falharam no processo de socialização. Contudo, percebe-se que a questão da delinquência ultrapassa o papel familiar, sendo alimentado por
exigências que as inter-relações sociais trazem para o
indivíduo da cultura na qual está inserido. Tal abandono
pode se refletir nas possibilidades de contato mãe-filho
após o encarceramento, uma vez que a família pode
encobrir a prisão da mãe, dizendo que ela foi viajar, que
está no hospital, ou mesmo que morreu (Rosemberg,
2001).

Em presídios masculinos, quando os homens cometem faltas e atos de indisciplina, a medida disciplinar mais comum é suspender o direito
de visitas, para corrigi-lo. No caso das mulheres, a
O relato de Irmã Petra Pfaller evidencia prática comum é mandá-las para o confinamento,
a necessidade de políticas públicas para essa
pois muitas delas já não tem visitas. Neste sentido:
parcela da sociedade. É preciso atender o princípio da dignidade da pessoa humana, pres- O recinto que mais me impressionou, no entanto, foi a
tando às mulheres encarceradas atendimento cela destinada ao confinamento. Durante minha visita,
médico e psicológico, dando a elas condições um dos carcereiros tentou me enganar, mostrando uma
cela afastada e dizendo que ela era destinada ao castide tratarem-se de doenças e de assistência no go. Uma presa, revoltada, gritou para mim:
período da gestação, parto e pós-parto, além – Mentira, mentira! Leva ela naquele buraco em que
da prevenção de contágio de doenças sexual- vocês nos largam para enlouquecer!
Fiquei enfurecida com a atitude do homem e pedi que
mente transmissíveis nas visitas íntimas.
outra carcereira me levasse até o local certo. Constran-

O ABANDONO DAS DETENTAS POR
SEUS FAMILIARES
Homens, ao serem presos, contam
com a fidelidade familiar e conjugal. A família
envia-lhes os kits de produtos, realiza as visitas
e mantém contato. Mulheres, ao contrário da
realidade dos homens, são abandonadas por
suas mães e seus companheiros. De certa forma, é esperado que o homem seja delinquente, quebre as regras e pratique crimes, mas
a mulher não. O conceito de feminilidade e o
comportamento que a sociedade espera delas
não abrange a prática de crimes.

gida, ela me guiou até um pequeno pavilhão ao fundo
do semiaberto, com quatro celas de tamanho minúsculo, munidas apenas de uma torneira de água fria e um
buraco no chão. Ali, me disse a presa corajosa, elas
eram deixadas, às vezes, por dez dias, comidas por
mosquitos que entravam pelas grades e perturbadas
pela solidão, o tédio e o silêncio.
Ao fim daquele dia, um carcereiro animado e corpulento
de nome Fábio me deu uma carona até onde estava
hospedada. Desabafei minha revolta. Aquilo não era lugar de manter um ser humano, castigos assim eram
pior que açoite!
– Nana, me dê uma ideia de castigo alternativo e eu
prometo para você que a levarei como recomendação
à diretoria.
– Por que não proíbem visitas por algum tempo, por
exemplo?
– Aí é que está: esse castigo a vida já deu pra elas.
Quase nenhuma recebe visitas (QUEIROZ, 2015).
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Outro aspecto é a visita íntima. A legislação assegura, a ambos os sexos, as visitas íntimas de seus companheiros. Comumente, mulheres presas mantêm relacionamentos
com outras mulheres como forma de aliviar o
abandono e a carência. Ao contrário dos homens, elas constroem relacionamentos sólidos que permanecem mesmo que uma delas
saia do presídio. Com essa saída, as mulheres deveriam constar no rol de visitas da que
permaneceu presa e, assim, poderia visitá-la.
Entretanto, algumas unidades prisionais não
permitem que pessoas do mesmo sexo configurem como companheiras, somente como
amigas. E, então, a presa precisa optar entre
receber os filhos – que configuram no rol como
família – ou receber a “amiga”, que na verdade
é sua companheira.
Aos poucos, as unidades prisionais tem
permitido a visita íntima homossexual, desde
que o/a visitante e o/a preso/a tenham, pelo
menos, o contrato de união estável. São poucas as unidades que permitem, eis que, mesmo
com a Resolução 175 do Conselho Nacional
de Justiça que autorizou que uniões estáveis
homoafetivas sejam convertidas em casamento civil, os funcionários das unidades prisionais
dificultam os trâmites legais de visita através
de seus preconceitos. Já a visita íntima heterossexual, é algo que pouco acontece. Quando
vão presas, as mulheres são deixadas por seus
companheiros e, então, em larga maioria, não
há visita íntima para elas.
– E aqui atrás fica o ninho de amor delas – dá uma
risadinha tímida –, é ali que recebem as visitas íntimas.
Faço questão de ver como é o espaço e ela me leva até
lá, sem hesitar. Ao abrir a porta, porém, a surpresa. Sim,
era um ninho, mas não de amor, de gatos. Uma bolinha
de pelo acinzentada de mais ou menos um mês nos dá
uma mirada perigosa. Estava deitado sobre o colchão
de casal, coberto com seus excrementos de toda a vida
– e que poder tinha o odor dessas pequenezas.
A carcereira, constrangida, explica:
– Sabe o que é? Quase ninguém usa isso aqui... os
homens não vêm visitar QUEIROZ (2015).

FILHOS DE MULHERES PRESAS:
CONDIÇÕES E CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO NO AMPARO AO MENOR
FILHO DE DETENTA
Em nossa sociedade, esperamos que
as mulheres sejam as principais cuidadoras de
seus filhos e, quando é presa, quebrar esse
estereótipo. Neste sentido:
As mães, que são as principais guardiãs das crianças
em nossa sociedade, quando presas, são atingidas por
imagens negativas e estigmatizadas, ferindo o mito da
“boa mãe”.
“Os estereótipos tradicionalmente aceitos sobre masculino e feminino e as definições normalizadoras do
ambiente familiar contextualizam a figura imaculada da
mãe. Impermeáveis às emoções fortes – intenso só o
amor pelo filho – que possam dificultar a dedicação
e abnegação necessárias ao desempenho do papel
materno, as mulheres cumprirão a missão de se responsabilizar integralmente pelo filho, sente por ele um
amor incondicional, serem disponíveis e devotadas e
possuírem o equilíbrio e o bom senso que viabilizem a
experiência da maternidade sob essas condições” (NOVELINO, 1989, p. 116).

Neste contexto, ao serem presas, os
filhos dessas mulheres são distribuídos entre
parentes e abrigos, mas é preciso entender
as soluções e os impasses que envolvem a
guarda das crianças pequenas, com idade de
0 a 6 anos, filhos de mulheres presas. Para
o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a guarda
obriga os guardiões à prestação de assistência
material, moral e educacional à crianças e adolescentes, conferindo-lhes o direitos de opor-se
a terceiros, inclusive aos pais e que a guarda
destina-se a regularizar a posse de fato (artigo
33, § 1º).
Destaca-se, ainda, que, de acordo com
o disposto no artigo 35 do mesmo diploma legal, a guarda pode ser revogada a qualquer
tempo, desde que haja ato judicial fundamentado e o Ministério Público seja ouvido. E este
é um problema: quando presas, as mulheres
perdem a guarda de seus filhos por terem problemas com processos. Neste sentido:
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Quando estão internadas ou em um centro hospitalar
distantes dos tribunais em que tramitam seus casos,
muitas vezes perdem audiências por falta de terem
quem as transporte, e o processo é atrasado. Existem
ainda aquelas que ficam diante de uma escolha de Sofia. Quando são transferidas para presídios com berçários, geralmente mais distantes, ficam afastadas dos
outros filhos. Algumas delas chegam a abrir mão do
período com o bebê. Como Rebeca, uma mulher que
devolveu seu filho de quatro meses porque queria voltar
para a cadeia pública (e superlotada) de Itapevi, onde
ficaria mais perto dos demais ao menos nos dias de
visita (STELLA, 2006).

Outra questão é a recuperação da guarda pela mãe ao término de seu cumprimento
da pena. Quando os seis meses de amamentação chegam ao fim, a mãe precisa entregar
a criança a algum parente e, na ausência des-

te, o menor é entregue a abrigos e instituições
que cuidam das crianças. Entretanto, não é tão
simples recuperar a guarda dos filhos. Neste
sentido:
As que conseguem completar os seis meses de direito,
precisam dar o filho para o pai, um parente ou entregar
para um abrigo. Neste último caso, elas têm que pedir a guarda dos filhos de volta à Justiça. Nem todas
conseguem. Para provar-se capaz de criar uma criança, é preciso ter comprovante de endereço e emprego.
E esse é um salto muito mais difícil de ser dado pelas mulheres com antecedentes criminais. Quando um
homem é preso, comumente sua família continua em
casa, aguardando seu regresso. Quando uma mulher
é presa, a história corriqueira é: ela perde o marido
e a casa, os filhos são distribuídos entre familiares e
abrigos. Enquanto o homem volta para o mundo que
já o espera, ela sai e tem que reconstruir seu mundo

Destacamos aqui artigos de leis, indicações de direitos e diretrizes quanto à maternidade e/
ou paternidade no contexto prisional, na legislação brasileira:
Direito/Indicação

Lei
Constituição Federal –
1988

Direito à
amamentação

Estatuto da Criança e do
Adolescente – 1990

Regras mínimas para
o tratamento do preso
no Brasil (Ministério da
Justiça, 1995)
Direito a berçário/
amamentação

Lei de Execução Penal –
1984

Indicação de assistência à criança
desamparada pela
prisão

Lei de Execução Penal –
1984

Artigo
Art. 5º, L – “Às presidiárias serão
asseguradas as condições para
que possam permanecer com os
seus filhos durante o período de
amamentação.”
Art. 9º – “O Poder Público, as
instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao
aleitamento materno, inclusive aos
filhos de mães submetidas a medida
privativa de liberdade.”
Art. 7º – “São asseguradas as
condições para que a presa possa
permanecer com seus filhos durante a
amamentação dos mesmos.”
Art. 83, §2º – “Os estabelecimentos
penais destinados à mulher serão
dotados de berçário, onde as
condenadas possam amamentar seus
filhos.”
Art. 89 – “Além dos requisitos no artigo anterior, a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para
gestantes e parturiente e de creche
com a finalidade de assistir ao menor
desamparado, cuja responsável esteja
presa.” *
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(EDUFBA, 2010).
Obs.: No Código Penal (1940) nada foi encontrado a
respeito.
*O Art. 89 da LEP se refere ao art. 88:
“O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos
fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de
seis metros quadrados.”

Esses dispositivos referem-se às mães
presas, porém, para as mães que estão aguardando julgamento em delegacias ou cadeias
públicas, em grande parte dos casos, não há
cumprimento desses direitos, tendo em vista a
superlotação e as condições precárias desses
espaços. O artigo 89 da Lei de Execução Penal
dispõe que:
Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças
maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos,
com a finalidade de assistir a criança desamparada
cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único: São requisitos básicos da seção e da
creche referidas neste artigo:
I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com
as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em
unidades autônomas; e
II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável.

Além da Lei de Execução Penal, existem as Regras Mínimas Para o Tratamento dos
Presos, da Organização das Nações Unidas
(ONU), a Regra 23 trata as questões da mãe
presidiária, quais sejam:
1. Nos estabelecimentos para mulheres devem existir
instalações especiais para o tratamento das reclusas
que estejam grávidas, das que acabam de dar à luz
e das convalescentes. Tanto quanto possível, serão tomadas medidas para que o parto se verifique em um
hospital civil. Se a criança nascer no estabelecimento,
não se deverá fazer constar este fato na sua certidão
de nascimento.
2. Quando se permitir à mãe reclusa conservar o filho,
deverão ser tomadas providências para a organização
de um alojamento infantil (creche) com pessoal qualificado, onde ficarão as crianças quando não estiverem
sendo atendidas pelas mães (ONU, 1955) .

É preciso destacar que os presídios
femininos não foram desenvolvidos para propiciar o vínculo familiar, principalmente entre
mães e filhos e também não promovem um
ambiente que seja adequado para o desenvolvimento infantil. É por isso que existe um debate sobre as creches e pré-escolas em presídios, eis que a maioria das unidades prisionais
sequer tem estrutura para mães e bebês até
seis meses durante o período da amamentação (unidades materno-infantis) e, então, seria
inviável a construção de creches e pré-escolas
nesse ambiente, que além de não se ter estrutura, manter a criança na unidade prisional
iria ferir o princípio penal de que a pena não
passará da pessoa do condenado, previsto no
artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal.
Por outro lado, há quem defenda a instalação
das creches e pré-escolas nas unidades prisionais. Neste sentido:
Viver os primeiros meses de vida numa prisão certamente não é o ideal, mas é menos maléfico do que ser
separado da mãe ao nascer. O dilema foi considerado
por muitos especialistas. Ao final, psicólogos, pediatras
e assistentes sociais concluíram que era melhor nascer
preso do que nascer sem mãe. A lei brasileira garantiu,
então, que ao menos os seis primeiros meses do bebê
fossem vividos juntos dela, durante os quais ele seria
amamentado.
[...]
– Nos primeiros meses de vida, a relação do bebê com
a mãe é simbiótica. E durante o primeiro ano de vida,
continua indispensável. Claro, eles perdem muito em
conhecimento de mundo quando não têm familiares
que podem levá-los para passear, mas, em geral, vemos que a convivência com a mãe ajuda esses bebês
a serem relativamente calmos e saudáveis.

E também:
Exceto o fato de crianças nascerem em hospital civil,
na Bahia a Penitenciária Feminina transgride completamente tais Regras da ONU, bem como as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, que estabelece em seu artigo 11 que “aos menores de zero a seis
anos, filhos de preso, será garantido o atendimento em
creches e em pré-escola”. Dando as costas para a lei,
o Estado acaba penalizando não só a presidiária, mas
também seus filhos e familiares. Hoje, das 2017 presas do Complexo, 202 são mães. A maioria delas tem
em média três filhos. Segundo o promotor de Justiça
da Bahia, Geder Gomes, membro titular do Conselho
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Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP),
o Estado tem responsabilidade objetiva neste caso e
deveria responder pelos danos causados.
– Ora, se alguém está custodiado, portanto totalmente
dependente do Estado, porque a limitação da liberdade
é total, e tem direitos inalienáveis, direitos que são completamente absolutos, como o direito à maternidade e o
direito ao acompanhamento da criança, que estão sendo violados, obviamente o Estado tem responsabilidade
objetiva sobre isso e deve ser cobrado.
E complementa:
– Se a lei diz que num estabelecimento feminino tem
que haver uma creche e um berçário, ela está dizendo
“olha, você vai ficar limitado na sua liberdade, mas o
Estado tem a obrigação de criar as condições para que
essa limitação atinja o mínimo possível seus direitos
fundamentais”. E se o Estado não cumpre esse papel,
claro que os danos decorrentes desta situação devem
ser imputados a ele ( EDUFBA, 2010. p. 83).

É de conhecimento público que as
unidades prisionais são controladas pelo poder paraestatal das facções e organizações
criminosas, ainda que sejam femininas. É um
ambiente de grande tensão e que, vez ou outra, acontecem as rebeliões e motins. Manter
crianças nestes ambientes torna-se perigoso
em termos de segurança e de manutenção da
integridade física e emocional delas.

IMPACTOS DO CÁRCERE DA
MÃE À VIDA DAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: A QUEBRA DA
MATERNIDADE
Tratando-se da separação entre mãe
e filho(s) em razão da prisão da mãe, Stella
(2009) aborda questões como a culpabilização
sobre o abandono, abalos na estrutura familiar
e a possibilidade de o filho desamparado “retroalimentar a carreira do crime”. Conforme a
autora, a prisão amplia a crença social de que
a conduta ilícita dos pais possa vir a ser transmitida para os filhos e, em consequência, essa
crença pode permear as relações estabelecidas pelos filhos, dificultando assim o processo
de socialização e individualização.
Quando as mães estão presas, há situações em que as crianças são cuidadas por
parentes, amigos da mãe ou, na ausência destes, colocadas em casas de acolhimento (abri-

gos). As mães têm a preocupação com a qualidade e com a estabilidade destes cuidados,
eis que as crianças podem vir a sofrer maus-tratos de seus cuidadores, serem abandonadas e até mesmo punidas em razão do delito
da mãe, bem como podem ser separadas de
seus irmãos, pois alguns cuidadores não têm
estrutura para cuidarem de muitas crianças por
longo prazo.
Muitas vezes, quando a mãe é presa,
os cuidadores optam por não contar a verdade
sobre o paradeiro da mãe. Ao serem questionados pelas crianças sobre onde a mãe está
ou sobre quando ela retorna, os cuidadores
respondem que a mãe está viajando, que foi
embora ou, em casos extremos, chegam a dizer que a mãe morreu, isso em decorrência da
vergonha que sentem pela mulher ter praticado
o crime. Como já visto, ao término do cumprimento de pena da mulher, esta precisa recuperar a guarda dos filhos e isso é muito difícil,
pois precisam provar, dentre outras coisas, terem residência e renda fixas, como um emprego, por exemplo. É de conhecimento comum
a dificuldade que os (as) ex-detentos (as) têm
em conseguir se recolocar no mercado formal
de trabalho e, não apresentar ao Juízo de Infância de Juventude uma renda fixa, bem como
moradia e o cumprimento de pena, a mãe não
consegue recuperar a guarda de seus filhos,
que permanecem com seus cuidadores até a
maioridade.

SINTOMAS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS
DA SEPARAÇÃO APRESENTADOS
PELAS CRIANÇAS
A primeira infância é a fase da vida em
que a criança deve ter contato com o mundo
para seu pleno desenvolvimento, como a fala,
o andar e o desfralde. Com a quebra do vínculo entre mãe e filho, é comum que as crianças
passem a ter atrasos em seu desenvolvimento
psicomotor e, em alguns casos, apresentam regressão e deixe de executar aquilo que já havia
aprendido. Neste sentido:
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Os sintomas da separação se manifestaram nas crianças. Midiã, quando saiu da cadeia com poucos meses, não aceitava mais ser amamentada. O irmão dela,
Adryan, estava aprendendo a falar quando a mãe foi
presa pela segunda vez. Simplesmente parou no meio
do caminho. Com 3 anos, ele se expressa mais com
acenos de cabeça do que com palavras. Na primeira
visita à mãe, colocou o braço no rosto para tapar os
olhos – e nada o fez mudar de ideia. “Não me deu um
abraço. Fui tentar pegar e ele bateu em mim. Não quis
ficar comigo de jeito nenhum”, diz Jaqueline. Agora em
regime semiaberto, ela visita a família no interior, a cerca de duas horas de Pirajuí, durante a “saidinha” nos
feriados. Aos poucos, aproximou-se dos filhos. Em uma
dessas saídas, ao terminar a visita à família, despediu-se do filho. O menino correu atrás dela – queria ir junto.
“Ele ficou chorando tanto que deu dó. Fiquei com a cabeça atordoada de deixar ele daquele jeito”, diz. “Não
queria dar esse trabalho todo para a minha família.” No
final do ano, será a vez de Rebeca ser entregue aos
cuidados da avó. O problema vem ganhando atenção
crescente (VARELLA, 2020)..

Neste cenário ainda há a discriminação
pela qual as crianças e adolescentes passam dentro da sociedade e, mais comumente, nas escolas. Algumas pessoas acreditam que a criança/
adolescente irá repetir o comportamento da mãe e
também será criminoso e querem afastá-lo da instituição, fazendo com que a criança seja exposta a
situações vexatórias e se evade da escola.
Para reverter esse quadro, se faz necessária a correta aplicação da legislação no tocante à prisão domiciliar de mulheres que têm filhos
de 0 a 12 anos ou que sejam deficientes. Com a
efetivação da prisão domiciliar, as mães estariam
próximas às crianças e seriam responsáveis pelos
cuidados para com elas, evitando, assim, o sofrimento psicológico imposto às crianças quando da
prisão da mãe.

DA GARANTIA DE DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FILHOS DE MÃE PRESA
Em 2016, houve a publicação da Lei
nº 13.257, conhecida como Marco da Primeira
Infância. Com a nova legislação objetiva-se a
proteção dos direitos da criança e do adolescente, com previsões e recomendações para
os serviços públicos para o correto atendimento e cuidado para com as crianças que tem sua
mãe em situação de cárcere.
Assim, o então Ministério do Desenvolvimento Social (hoje Ministério da Cidadania)

da Governo Federal, através de sua Secretaria
Nacional de Assistência Social desenvolveu um
manual de “Atenção às famílias das mulheres
grávidas, lactantes e com filhas/os até 12 anos
incompletos ou com deficiência privadas de liberdade”, que traz norteadores para o atendimento das crianças e dos familiares da mulher
presa, desde o atendimento na Delegacia até
a localização da criança e de alguém que se
responsabilize por seus cuidados. Dentre as
medidas indicadas pelo manual, destaca-se:
Em relação as crianças e os adolescentes, verificar todas
as possíveis medidas e oportunidades que a rede socioassistencial e intersetorial do território pode disponibilizar para
a promoção e a proteção dos seus direitos. O apoio à mãe
presa passa necessariamente pelos cuidados e pela proteção dos seus filhos. Cabe verificar como está o acesso à
creche, à pré-escola e à escola, se em tempo integral ou
parcial, e quais as estratégias para a sua permanência. Se
a mãe é beneficiária do PBF, observar o cumprimento das
condicionalidades da educação e da saúde. No caso de
filhos/as com deficiência, em qualquer faixa etária, é essencial que a equipe promova o acesso ou se já for beneficiário,
a permanência no BPC, faça uma avaliação mais ampliada
das necessidades, inclusive de dependência de cuidadores
e de materiais, bem como realiza articulações para garantir
o acesso aos serviços de saúde, habilitação e reabilitação,
educação, dentre outras. No caso de bebês e crianças pequenas, é importante levar em conta que a legislação prevê
a permanência, por um período de tempo, junto às suas
mães encarceradas, considerando que a presença da mãe
nesse período é fundamental para o desenvolvimento da
criança, para a vinculação da criança com a mãe e para a
preparação para a separação e para os futuros reencontros
(para além da necessidade do aleitamento materno), seja
por meio de visitas periódicas ou pela retomada da moradia
conjunta ao sair da prisão. Quando for o caso, é muito importante, ainda, que a equipe do PAIF contribua, no âmbito
do atendimento, com a sensibilização e a preparação da
pessoa de referência indicada pela mulher ou família extensa/ ampliada para acolher e cuidar das crianças até que a
mulher presa cumpra sua pena (BRASIL, 2020).

De forma resumida, o trabalho das equipes técnicas do Serviço de Proteção Integral à
Família – PAIF com os familiares é com o objetivo
de garantir os direitos humanos da criança, afim
de se evitar ao máximo a separação das crianças
e de suas famílias de origem e a possível destituição do poder familiar. Assim, umas das funções
do PAIF é manter-se articulado com os Conselhos Tutelares e Varas de Infância e Juventude do
Poder Judiciário para que a prática delitiva, principalmente da mãe, não constitua motivo alegado
para a destituição do poder familiar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A princípio, cabe-nos esclarecer que não somos favoráveis às práticas delitivas ou, ainda, de benesses no cumprimento de pena de toda e qualquer pessoa que seja condenada pelo
Poder Judiciário.
O que se buscou neste artigo científico são os impactos que a prisão da mãe podem
causar na vida das crianças, principalmente daquelas de 0 (zero) a 12 (doze) anos, cujo cuidado
principal é feito pela mãe. O Marco Legal da Primeira Infância não tem como objetivo privilegiar
as mulheres que praticaram crimes. Seu objetivo é a proteção da criança, mantendo-a aos cuidados da mãe beneficiada com a prisão domiciliar, de forma que os vínculos familiares e o poder
familiar não sejam quebrados.
A aplicação da prisão domiciliar dessas mulheres tem suas peculiaridades, tais como:
o crime praticado não tenha sido com uso de violência ou grave ameaça, a mulher tenha bons
antecedentes e a existência dos filhos de até 12 anos ou portadores de deficiência, cujo cuidado
dispensa da mãe. A pretensão do Marco Legal da Primeira Infância é priorizar o atendimento
dos órgãos públicos à essas crianças, de modo que a prisão da mãe não lhes cause perdas de
direitos, constrangimentos e a inserção em abrigos ou no sistema de adoção, de forma que a
criança perca seus vínculos familiares e até mesmo sua identidade.
Cabe às escolas que atendem esses grupos de crianças acolhê-las e não excluí-las. Devemos nos lembrar que a prática delitiva da mãe, ou mesmo do pai, não significa que a criança
será também uma criminosa no futuro. Entretanto, cabe às escolas e aos órgãos de atendimento
às crianças mostrar-lhes opções de futuro diferentes daquele escolhido pelos pais e não culpabilizar a criança pelas escolhas de seus responsáveis.
É preciso, ainda, lembrar que em se tratando de crimes praticados por mulheres, a maioria massiva é de tráfico de drogas, por ser um crime praticado sem uso de violência, mas com
rápido retorno financeiro, que se torna uma opção válida para a mulher que precisa sustentar
seus filhos, mas que está desempregada e encarando a atual situação precária do país, além de
serem muito pobres, marginalizadas e sem estudos.
Não defendemos esse tipo de escolha, ainda que pautada pelo desespero e pela fome.
Mas num país onde a desigualdade social, o desemprego e o racismo são predominantes, chega a ser compreensível que a escolha viável seja a traficância e outras práticas delitivas. Por
outro lado, deve-se considerar em quais condições os crimes eram praticados e se as crianças
estavam expostas ao crime, como por exemplo, se o tráfico ou o armazenamento de drogas era
realizado na mesma casa onde as crianças residem. Essa tem sido uma das principais razões
para que os juízes negaram os pedidos de prisão domiciliar, sob o fundamento de que manter
a mãe próxima às crianças é ensinar-lhes a prática de crime ou expor as crianças a situações
do crime.
Desta feita, acreditamos que é necessário que os órgãos de atendimento às crianças, como as escolas, conselhos tutelares, unidades
básicas de saúde, entre outros, pautem seus atendimentos no que
é previsto pelo Marco Legal da Primeira Infância, não penalizam as
crianças pelas escolhas dos pais e garantam os direitos das crianças, de forma que assegurem o pleno desenvolvimento físico, mental, social e familiar dessas crianças.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: Este estudo busca discutir a música como ferramenta pedagógica na Educação Infantil e entender os aspectos favoráveis que o ensino de música pode proporcionar às crianças
da Educação Infantil, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas na educação
infantil. Muitas pesquisas revelam as contribuições que o ensino de música pode proporcionar
no desenvolvimento das crianças e a forma como é usada pelos educadores que atuam nesta
faixa etária, auxiliando na socialização e aprendizagem. A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua
criatividade, promove a autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética. A música
também cria um terreno favorável para a imaginação quando desperta as faculdades criadoras
de cada um. A educação pela música proporciona uma educação profunda e total. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica,
com pesquisas realizadas através de livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais.
O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica
do trabalho. Este estudo revela a experiência com a música na Educação Infantil e representa
como a mesma pode auxiliar no desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Ensino; Música; Educação Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

C

onvivendo com as crianças na Educação Infantil, podemos perceber que são
muitas as necessidades e os interesses a serem supridos, principalmente se
considerarmos o tempo que estas crianças permanecem na escola, e observou a
diversidade na prática docente no ensino da Educação Infantil e cada vez mais deparo-me com
situações em que a Música se faz presente e necessária.
Desta forma, com o objetivo de demonstrar como a Música pode facilitar o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, o presente trabalho pretende relatar, através da bibliografia consultada, como a ludicidade presente na Música pode viabilizar a interação das crianças
desta faixa etária (4 e 5 anos de idade) e qual é o papel da Música em relação à esta interação,
inerente à rotina nas escolas de Educação Infantil.
Assim, esta pesquisa intenciona verificar se a Música pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil no sentido de proporcionar a interação entre as crianças
integrantes de um mesmo grupo, além de auxiliá-las em sua comunicação, expressividade e facilitar que possam demonstrar seus sentimentos, emoções, anseios e preocupações, permitindo
que possam comunicar-se entre si e com a professora com desenvoltura e naturalidade.
Utilizando-se da Música como recurso para a aprendizagem, contribui-se para a socialização e a interação das crianças neste período escolar, assim como podemos observar em toda
a pesquisa teórica e bibliografia consultada no presente estudo.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - O
QUE É MÚSICA
De acordo com BRITO (2003, p.26)
“as definições de música expressam diferentes
concepções. Ainda hoje, consultando o Novo
Dicionário Aurélio da língua portuguesa, encontramos no verbete “música” a seguinte definição: “Arte e ciência de combinar os sons de
modo agradável ao ouvido”; e também: “Qualquer conjunto de sons” (seguido por parênteses onde se lê: “deprec.: musiqueta”).
O verbete funda-se numa abordagem
subjetiva, que confere valor àquilo que agrada
ao ouvido. Quando define música como “qualquer conjunto de sons”, isento de seu resultado estético, aponta o caráter depreciativo da
definição. A música tem sido definida como
a arte de combinar os sons, com melodia e
harmonia, sendo também considerada uma linguagem, por possuir signos.
Música é uma linguagem que organiza,
intencionalmente, os signos sonoros e o silêncio, no contínuo espaço-tempo. Há, na música,
um jogo dinâmico de relações que simbolizam,
em microestruturas sonoras, a macroestrutura
do universo.
A linguagem musical pode ser um meio
de ampliação da percepção e da consciência,
porque permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos diversos. Falar sobre os
parâmetros do som não é falar sobre música.
As características dos sons não são, ainda, a
própria música.
Mas a passagem do sonoro ao musical
se dá pelo relacionamento entre sons (e seus
parâmetros) e silêncios. Música não é melodia,
ritmo ou harmonia, ainda que esses relacionamentos estejam muito presentes na produção
musical com o qual nos relacionamos cotidianamente.
Música é também melodia, ritmo, harmonia, dentre outras possibilidades de organização do material sonoro. O que importa é
estarmos sempre próximos da ideia essencial
de linguagem musical: a criação de formas sonoras com base em som e silêncio.

Segundo MED (1996, p. 9) “A Arte,
como dizem os antigos é a revelação do belo.
Conforme os meios de expressão, podemos dividir as artes em:
I.
ARTES VISUAIS (ou Artes Plásticas) – cuja percepção é visual, imediata e
completa, por exemplo, arquitetura, escultura,
pintura, etc. A obra, uma vez terminada, não
precisa mais de intermediário para ser percebida.
II.
ARTES SONORAS – cuja percepção é auditiva e sequencial, por exemplo, música. A matéria prima é o som. Os sons existem
enquanto os intérpretes cantam, tocam ou declamam.
III. ARTES COMBINADAS – por
exemplo, teatro, ópera, balé, cinema, etc.
A Música, arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo vem sendo
cultivada desde as mais remotas eras.
Os chineses, três mil anos antes de
Cristo, já desenvolviam teorias musicais complexas como, por exemplo, o círculo das quintas. Para os gregos e romanos, a musa Euterpe
tinha a atribuição especial de proteger a música. Para os católicos, a padroeira dos músicos
é Santa Cecília, uma musicista cristã sacrificada no ano de 232 d.C”.
A música é uma linguagem que se traduz em formas
sonoras capazes de comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música
está presente em todas as culturas nas mais diversas
situações. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada
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 (RCN, 1998 p. 45).
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Para BRÉSCIA (2003, p. 15), a música
é uma linguagem universal, tendo participado
da história da humanidade desde as primeiras
civilizações. Conforme dados antropológicos,
as primeiras músicas seriam usadas em rituais,
como: nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade.
Com o desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada
em louvor a líderes, como a executada nas procissões reais do antigo Egito e na Suméria.
Na Grécia Clássica o ensino da música
era obrigatório, e há indícios de que já havia
orquestras naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego da Antigüidade, ensinava
como determinados acordes musicais e certas
melodias criavam reações definidas no organismo humano. “Pitágoras demonstrou que a
seqüência correta de sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões
de comportamento e acelerar o processo de
cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Atualmente, existem diversas definições para música. Mas, de um modo geral, ela
é considerada ciência e arte, na medida em
que as relações entre os elementos musicais
são relações matemáticas e físicas; a arte manifesta-se pela escolha dos arranjos e combinações.
BRÉSCIA at ali HOUAISS (2003, p. 25)
conceitua a música como “[...] combinação
harmoniosa e expressiva de sons e como a
arte de se exprimir por meio de sons, seguindo
regras variáveis conforme a época, a civilização etc”.
GAINZA (1988, p.22) ressalta que “a
música e o som, enquanto energia, estimulam
o movimento interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação’ e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”.
Segundo WEIGEL (1988, p. 10) a música é composta basicamente por:

estão dispostos os sons que constituem a melodia e a
harmonia.
Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos
sons. Conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva
(concepção horizontal da música).
Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons. Conjunto de sons dispostos em ordem simultânea (concepção vertical da música).
Contraponto: conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea (concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música), WEIGEL (1988, p. 10).

Desde que se estuda a história da humanidade, tem-se observado que a música
sempre fez parte da vida do homem. Em qualquer parte do mundo, em todas as épocas, a
música e o homem sempre viveram juntos.
Podemos supor que no princípio, o homem reproduzia os sons que ouvia na natureza, como o vento forte e seu sussurro nas folhagens, a água dos rios, o estalar dos galhos,
o canto dos pássaros e tantos outros não só
com a intenção de imitá-los, mas também porque essa era a música que ele conhecia.
A música é algo que está sempre associada à cultura e às tradições de um povo e de
sua época, ao longo do tempo as preferências
musicais da população podem mudar constantemente, isso acontece devido ao desenvolvimento tecnológico e à grande influência que
os meios de comunicação exercem sobre os
indivíduos.
É também um fator determinante na
personalidade do indivíduo, uma forma de expressão social e cultural pouco valorizada e
muitas vezes banalizada. Contudo, é sem dúvida, uma das mais valiosas formas de expressão da humanidade.

Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos
elásticos, que se repetem com a mesma velocidade,
como as do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares são denominadas ruído.
Ritmo: é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos ou curtos. Ordem e proporção em que
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A MÚSICA NO CONTEXTO ESCOLAR
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Observando a diversidade na prática
docente no ensino da Educação Infantil, podemos perceber o quanto o lúdico se faz necessário no processo ensino-aprendizagem, como
elemento facilitador e estimulante, visto que o
mesmo é intrínseco das crianças e por meio
dele o desenvolvimento e a aprendizagem na
infância podem ocorrer de forma natural e prazerosa, sendo portanto, um processo significativo para a criança, que está inserida em uma
sociedade em constante mudança e por isso,
necessita estar bem preparada para se tornar
uma cidadã crítica, ativa, participativa e que
seja capaz de lidar e resolver as mais diversas
situações problemas que possam surgir em
seu cotidiano.
A educação, como um processo global, progressivo e permanente, necessita de
diversas formas de estudos para seu aperfeiçoamento, pois em qualquer meio sempre
haverá diferenças individuais, diversidade das
condições ambientais que são originários dos
alunos e que necessitam de um tratamento diferenciado.
Dessa forma, a música pode contribuir,
tornando o ambiente escolar mais agradável e
alegre, ajudando na socialização das crianças
com seu grupo escolar (principalmente na Educação Infantil, em que algumas crianças têm
dificuldade de relacionamento ou demonstram
certa timidez e inibição e, através da música
podem ser estimuladas a participar de diferentes atividades e brincadeiras, contribuindo assim para sua adaptação ao meio escolar e ao
seu relacionamento com os colegas).
Neste sentido podem-se desencadear
atividades que contribuam para o desenvolvimento da inteligência e pensamento crítico do
educando, como exemplo: práticas ligadas à
música e a dança, pois a música torna-se uma
fonte para transformar o ato de aprender em
atitude prazerosa no cotidiano do professor e
do aluno.

Para ROMANELLI (2008, p. 13) há inúmeras manifestações musicais que acontecem
todos os dias nos estabelecimentos de ensino, o que revela a possibilidade de realizar um
trabalho de sucesso sobre o tema desde que
elas sejam percebidas (e reconhecidas) pelos
professores.
A pessoa que passa por uma iniciação
musical é mais centrada, atenta e tem raciocínio mais rápido. O processo também auxilia no
equilíbrio emocional. O convívio com ritmos e
sons pode favorecer ainda o aprendizado de
línguas estrangeiras, que exigem rápida “adaptação” do ouvido a impactos sonoros diferentes.
A música pode melhorar a autoestima da criança, ela fica feliz em contato com a
música, principalmente quando a criança que
se interessa por tocar um determinado instrumento consegue tirar o seu próprio som, por
exemplo.
A educação musical na escola brasileira é marcada pela descontinuidade e por décadas de ausência formal como componente
curricular. Após o fim do Canto Orfeônico (o
Canto Orfeônico, tendo à frente o maestro Heitor Villa-Lobos, foi considerado o maior movimento e Educação Musical de massas já ocorrido no Brasil.
A arte do canto era ensinada para milhares de crianças pelo Brasil, culminando em
suntuosas apresentações públicas. O canto
Orfeônico esteve presente nas escolas brasileiras durante o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, até o final da década de 1960,
momento em que desaparece paulatinamente
da educação), a música na instituição escolar
voltou a ser discutida na Lei nº 5.692, de 1971.
Entretanto, naquela proposta, ela era
apenas uma das linguagens de Educação Artística que, sem ter o status de disciplina, definia-se, principalmente, como conjunto de atividades de caráter recreativo sob orientação
nebulosa de estímulo à livre expressão.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, Lei nº 9.394,
recolocou a Arte enquanto disciplina, mas sob
orientação polivalente. Dentro dessa nova pers530
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pectiva, o ensino de música se perdeu, diluído
pela falta de formação específica dos professores de artes na área musical ou em decorrência de dúvidas metodológicas no debate entre
as funções essencialista e contextualista das
artes no processo escolar.
Escolas públicas e privadas de todo o
Brasil tinham até 2011 para incluir o ensino de
música em sua grade curricular. A exigência
surgiu com a lei nº 11.769, sancionada em 18
de agosto de 2008, que determina que a música deverá ser conteúdo obrigatório em toda a
Educação Básica. “O objetivo não é formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos”, diz Clélia
Craveiro, presidente da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação
(CNE).
É a partir dessa longa transformação
que o acesso ao estudo de música passa a ser
entendido como uma oportunidade reservada
apenas aos herdeiros de tradição musical familiar ou aos participantes de algum grupo social
que tem a música como elemento importante,
como é o caso das comunidades evangélicas
ou, ainda aos financeira e culturalmente mais
favorecidos. Tal panorama, além de perverso,
provavelmente tenha reforçado a ideia bastante
difundida pelo senso comum de que o desenvolvimento musical de um sujeito depende de
dom ou de talento.
O inevitável processo de didatização da
música, decorrente da Lei nº 11.7690/2008,
colocou-nos em posição de cautela em relação
à escolha dos conteúdos musicais e das metodologias de ensino mais adequadas a cada
fase escolar. Os professores devem conhecer
com profundidade a música que seus alunos
já fazem, evitando apenas supor sua musicalidade ou fazendo o possível para não se fundamentar unicamente na memória da própria
infância. Diferentemente de outros saberes
escolares, em que o conhecimento cotidiano
pode produzir equívocos conceituais, como é
o caso das ciências de forma geral, na educação musical o conhecimento dos alunos não
se configura enquanto obstáculo epistemológico, o que significa dizer que diversas expe-

riências musicais das crianças e sua reflexão
sobre elas já podem fazer parte dos processos
escolares.
Conforme a pesquisa de ROMANELLI
(2008, p. 22), no Brasil, ainda há um pensamento que condiciona a musicalidade dos sujeitos às suas qualidades natas de dom ou de
talento. Tais qualidades, certamente, não podem ser determinantes no planejamento desse
conteúdo, pois há uma íntima relação com a
música nas crianças que observou.
Nas diversas manifestações com possível influência da mídia, ele relata que notou
que em lugar de estimular o comportamento
passivo, elas frequentemente apropriaram-se
dos exemplos midiáticos e os transformam de
acordo com seus interesses, diferentemente do
que normalmente se supõe quando se aborda
a influência da cultura de massa.
De acordo com os resultados, no cotidiano escolar foram encontradas manifestações musicais em todos os momentos e espaços, ao que a pesquisa demonstra que muitos
adultos que atuam na escola não notam a música das crianças, sendo assim, é preciso que
os educadores estejam atentos e abertos para
a descoberta do universo musical dentro da
escola.
Segundo BRITO at ali AKOSCHKY
(2003, p.9), desde finais do século XIX a educação musical recebeu aporte de diversos autores, que desenvolveram ideias e propostas
de sistematização da educação musical, dedicando especial atenção às crianças pequenas.
Bons receptores das novas correntes
educativas, esses autores – com enfoques e
objetivos diversos – são unânimes em destacar a importância da experiência musical como
passo anterior à utilização do código convencional da música, a notação tradicional. A partir
dos anos 60, outro movimento trouxe novos caminhos, mais comprometidos com os processos criativos e com a busca de uma linguagem
musical contemporânea.
Educadores como Paynter, na Inglaterra, Delalande, na França, M. Schafer, no Canadá, e Koellreutter, no Brasil, para citar somente
alguns, tomam como ponto de partida as ino531
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vações da música do século XX: a abertura do
mundo sonoro, o uso de novos instrumentos e
materiais não convencionais, a ampliação de
critérios com respeito a todos os componentes
da obra musical. Em seus enfoques metodológicos destinados à escola, realizam propostas
de criação com dinâmicas de grupo inovadoras e recorrem com freqüência ao uso de grafias analógicas.
Para NEGRINE (1997, p. 4) em estudos realizados sobre a aprendizagem e desenvolvimento infantil, quando a criança chega
à escola, traz consigo toda uma pré-história,
construída a partir de suas vivências, grande
parte delas através da atividade lúdica.
A criança precisa ser sensibilizada para
o mundo dos sons, pois, é pelo órgão da audição que ela possui o contato com os fenômenos sonoros e com o som. Quanto maior for a
sensibilidade da criança para o som, mais ela
descobrirá as suas qualidades. Portanto é muito importante exercitá-la desde muito pequena,
pois esse treino irá desenvolver sua memória e
atenção. Para FARIA (2001, p. 20),
a música é um importante fator na aprendizagem, pois
a criança desde pequena já ouve música, a qual muitas
vezes é cantada pela mãe ao dormir, conhecida como
‘cantiga de ninar’. Na aprendizagem a música é muito
importante, pois o aluno convive com ela desde muito
pequeno. A música quando bem trabalhada desenvolve
o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por
isso, deve-se aproveitar esta tão rica atividade educacional dentro das salas de aula. A música e a dança
atuam no corpo e desperta emoções, neste sentido ela
equilibra o metabolismo, interfere na receptividade sensorial e minimiza os efeitos de fadiga ou leva a excitação do aluno (FARIA, 2001, p. 20).

De acordo com ESTEVÃO at ali STABILE (2002, p. 34) “a música e a dança permitem
a expressão pelo gesto e pelo movimento, que
traz satisfação e alegria. A criança aprende e
se desenvolver através dela”.
A expressão musical desempenha
importante papel na vida recreativa de toda
criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove a autodisciplina
e desperta a consciência rítmica e estética. A
música também cria um terreno favorável para

a imaginação quando desperta as faculdades
criadoras de cada um. A educação pela música proporciona uma educação profunda e total.
Também para FARIA (2001, p. 24),
A música passa uma mensagem e revela a forma de
vida mais nobre, a qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à consciência. [...] A música como sempre
esteve presente na vida dos seres humanos, ela também sempre está presente na escola para dar vida ao
ambiente escolar e favorecer a socialização dos alunos,
além de despertar neles o senso de criação e recriação
(FARIA, 2001, p. 24).

A música é algo constante na vida de
toda a humanidade, pode-se comprovar isto
em todos os registros da trajetória da história. As crianças sabem que se dança música,
isto é, que a dança está associada à música,
e geralmente sentem grande prazer em dançar. Se os professores levarem isso em conta
e considerarem como ponto de partida o repertório atual de sua classe (os das crianças e
o próprio) e puderem expandir este repertório
comum com o repertório do seu grupo cultural
e de outros grupos, criando situações em que
as crianças possam dançar, certamente estarão contribuindo significativamente para a formação das crianças. ESTEVÃO (2002, p. 33)
relata que:
A música na vida do ser humano é tão importante como
real e concreta, por ser um elemento que auxilia no
bem estar das pessoas. No contexto escolar a música
tem a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem
do educando, pois ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e refletida ESTEVÃO (2002, p. 33).

Segundo DUCOURNEAU (1984, p. 85),
o primeiro passo para que a criança aprenda
a escutar bem consiste em permitir que ela
faça experiências sonoras com as qualidades
do som como o timbre, a altura e a intensidade, depois disso, estará em posição de escuta.
A criança que consegue desenvolver pouco a
pouco a apreciação sensorial aprende a gostar
ou não de determinados sons e passa a reproduzi-los e a criar novos desenvolvendo sua
imaginação.
532
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A boa música harmoniza o ser humano, trazendo-o de volta a padrões mais saudáveis de pensamento, sentimento e ação. A música afeta de duas maneiras distintas no corpo
do indivíduo: diretamente, com o efeito do som
sobre as células e os órgãos, e indiretamente, agindo sobre as emoções, que influenciam
numerosos processos corporais provocando a
ocorrência de tensões e relaxações em várias
partes do corpo.
Para GAINZA (1988, p. 21), a música
é um elemento de fundamental importância,
pois movimenta, mobiliza e por isso contribui
para a transformação e o desenvolvimento. 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.
Para STEFANI (1987, p. 13), a música
afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer
lugar e qualquer hora respira-se a música, sem
se dar conta disso. A música é ouvida porque
faz com que as pessoas sintam algo diferente,
se ela proporciona sentimentos, pode-se dizer
que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma e assim por diante,
são experiências da vida que constituem um
fator importantíssimo na formação do caráter
do indivíduo.
Assim, a escola, enquanto espaço
institucional de acesso aos conhecimentos
socialmente construídos, pode se ocupar em
promover a aproximação das crianças com outras propriedades da música que não aquelas
reconhecidas por elas na sua relação espontânea com a mesma. Cabe aos professores criar
situações de aprendizagem nas quais as crianças possam estar em relação com um número variado de produções musicais não apenas
vinculadas ao seu ambiente sonoro, mas se
possível também de origens diversas, como,

de outras famílias, de outras comunidades, de
outras culturas de diferentes qualidades: folclore, música popular, música erudita e outros. As
atividades musicais nas escolas devem partir
do que as crianças já conhecem, desta forma,
se desenvolve dentro das condições e possibilidades de trabalho de cada professor.
Por meio da música o ser humano consegue uma forma de expressar-se sentimentalmente, traz consigo a possibilidade de exteriorizar as alegrias, as tristezas e as emoções mais
profundas, emergindo emoções e sentimentos
que as palavras são muitas vezes incapazes
de evocar. Além disso, impulsiona a expressão
corporal e faz com que o corpo vibre com a
excitação que o abala.
A música, quando trabalhada desde
cedo no contexto escolar das crianças, ajuda
de maneira lúdica e prazerosa o aprendizado e
o trabalho em equipe, pois as crianças aprendem a ser mais sociáveis. Ela pode auxiliar na
aquisição e desenvolvimento da oralidade e
ainda ser usada para relaxar os alunos depois
de atividades físicas, por exemplo, além de ser
um poderoso recurso didático.
É preciso que os profissionais da Educação Infantil procurem fazer um estudo abrangente sobre as necessidades de sua turma e
levar em conta a sociedade na qual está inserida para que assim possam repensar sua prática pedagógica e se enxergarem como pessoas capazes de construírem conhecimento em
conjunto, de forma significativa para ambos e
que considere seus gostos, preferências e habilidades, sentindo-se cidadãos ativos e construtores da história de seu povo e da cultura na
qual estão inseridos, afinal a música é um bem
cultural e seu acesso, conhecimento e uso não
deve ser privilégio de poucos.
Assim, a escola também deve oportunizar a convivência com os diferentes gêneros
musicais, apresentando novos estilos, proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é
apresentado, permitindo que o aluno se torne
mais crítico. Na Educação Infantil, o Referencial Curricular Nacional, documento do Ministério da Educação e do Desporto, de 1998, em
consonância com a LDB 9394/96, concebido
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como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações
didáticas para os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, propõe que “o trabalho com Música fundamenta-se em estudos de pesquisadores e estudiosos
que vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o exercício da expressão musical, resultando em propostas que respeitam
o modo de ser, perceber , sentir e pensar, em
cada fase, e contribuindo para que a construção do conhecimento dessa linguagem ocorra
de modo significativo[...], de modo a garantir
à criança a possibilidade de vivenciar e refletir
sobre questões musicais, num exercício sensível e expressivo que também oferece condições para o desenvolvimento de habilidades,
de formulação de hipóteses e de elaboração
de conceitos” (RCN, 1998 p. 48).
De acordo com SAVIANI (2004, p. 17)
a educação musical deverá ter um lugar próprio
no currículo escolar”, conforme redigiu em sua
proposta do projeto da nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no enunciado do artigo 18 do anteprojeto, nos seguintes
termos: “os poderes públicos providenciarão
para que as escolas progressivamente sejam
convertidas em centros educacionais dotados
de toda a infraestrutura física, técnica e de serviços necessária ao desenvolvimento de todas
as etapas da educação básica”.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 48),
compreende-se a música como linguagem e
forma de conhecimento. A iniciação musical na
Educação Infantil estimula áreas do cérebro da
criança que vão beneficiar o desenvolvimento
de outras linguagens. O trabalho com a música
ajuda a melhorar a sensibilidade das crianças,
a capacidade de concentração e a memória,
trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, (1998, p. 51),
o ambiente sonoro, assim como a presença da
música em diferentes e variadas situações do
cotidiano fazem com que os bebês e crianças
iniciem seu processo de musicalização de for-

ma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas,
cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhecendo
o fascínio que tais jogos exercem. Encantadas
com o que ouvem, os bebês tentam imitar e
responder, criando momentos significativos no
desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos tanto com os
adultos quanto com a música. Nas interações
que se estabelecem, eles constroem um repertório que lhes permite iniciar uma forma de comunicação por meio dos sons.
Ainda de acordo com o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil,
(1998, p. 51), o que caracteriza a produção
musical das crianças nesse estágio é a exploração do som e suas qualidades – que são
altura, duração, intensidade e timbre – e não
a criação de temas ou melodias definidas precisamente, ou seja, diante de um teclado, por
exemplo, importa explorar livremente os registros grave ou agudo (altura), tocando forte ou
fraco (intensidade), produzindo sons curtos ou
longos (duração), imitando gestos motores que
observou e que reconhece como responsáveis
pela produção do som, sem a preocupação de
localizar as notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol,
lá, si) ou reproduzir exatamente qualquer melodia conhecida.
E, ainda que possam, em alguns casos, manter um pulso (medida referencial de
duração constante), a vivência do ritmo também não se subordina à pulsação e ao compasso (a organização do pulso em tempos fortes e fracos) e assim vivenciam o ritmo livre.
Diferenças individuais e grupais acontecem,
fazendo com que, aos três anos, por exemplo,
integrantes de comunidades musicais ou crianças cujos pais toquem instrumentos possam
apresentar um desenvolvimento e controle rítmico diferente das outras crianças, demonstrando que o contato sistemático com a música
amplia o conhecimento e as possibilidades de
realizações musicais.
A expressão musical das crianças nessa fase é caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo e afetivo e pela exploração (sensório-motora) dos materiais sonoros. As crianças
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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.
O brincar permeia a relação que se estabelece com os materiais: mais do que sons,
podem representar personagens, como animais, carros, máquinas, super-heróis etc. As
atividades musicais realizadas na escola não
visam a formação de músicos, e sim, através
da vivência e compreensão da linguagem musical, propiciar a abertura de canais sensoriais,
facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a formação integral do ser.
É importante que o repertório de músicas apresentado às crianças seja amplo e
diversificado, composto de obras clássicas,
populares, étnicas, cantadas ou instrumentais.
Um repertório diversificado qualificará a escuta
das crianças, que podem aprender que há muitos tipos de música, não apenas aquela relacionada ao universo “infantil”. Quanto mais diversificado o repertório, mais as crianças terão
condições de identificar, reconhecer elementos
e desenvolver preferências musicais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico
disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas focam em SAVIANI (2004), STEFANI
(1987), GAINZA (1988) e ESTEVÃO (2002).
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada, tornando claro que a música pode ser um
recurso muito valioso para o desenvolvimento
infantil, contribuindo para a socialização, para
a interação, para a expressão e oralidade utilizando uma linguagem que fala ao corpo da
criança, de forma lúdica e prazerosa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as leituras realizadas no presente estudo, com o aporte bibliográfico sobre o
tema e relacionando o mesmo com a prática pedagógica na Educação Infantil, podemos perceber que a Música é uma linguagem artística que permite ao ser humano se expressar de diversas formas e em diferentes épocas.
Visto que, na Educação Infantil, a criança se encontra em um processo de ensino-aprendizagem que a coloca em contato com os colegas e a professora, além de vários adultos de seu
convívio escolar, surge a necessidade intrínseca de comunicação, sendo que este mesmo processo pode ocorrer mais facilmente através da utilização da Música, que, com seu caráter lúdico,
constitui-se como elemento viabilizador da socialização e também estimulante da expressividade
e comunicação das crianças.
As atividades que buscam valorizar a linguagem musical e que destacam sua autonomia, valor expressivo e cultural (jogos de improvisação, interpretação e composição), permitem
um amplo desenvolvimento à criança na Educação Infantil. As crianças aprendem a perceber,
a sentir e a ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que a
música lhes sugere e comunica.
Foi possível perceber que a organização dos conteúdos para o trabalho na área de Música nas instituições de Educação Infantil deverá, acima de tudo, respeitar o nível de percepção
e desenvolvimento (musical e global) das crianças em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre os grupos de crianças de muitas regiões do país.
Podemos observar portanto, que a Música constitui-se como um rico recurso através do
qual o professor pode viabilizar a socialização entre as crianças de um grupo, permitindo que se
comuniquem de forma natural e prazerosa, demonstrando seus sentimentos com segurança e
sentindo-se cada vez mais parte deste grupo, no qual possam opinar e se expressar com desenvoltura, sendo que até mesmo as crianças mais tímidas podem se sentir membros de uma turma
e, como integrantes ativos, dela participar em todas as ocasiões, facilitando, assim, a interação
entre as crianças, assim como podemos observar em toda a pesquisa teórica e bibliografia consultada no presente estudo.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO DE
ALUNOS LEITORES

RESUMO: O presente trabalho traz reflexões sobre o papel do professor e da família na formação de leitores, aborda a importância da leitura numa sociedade letrada, discutir qual a relevância da literatura na sala de aula, partindo da trajetória da literatura infantil ao longo dos
tempos, e assim propor ações que incentivem a leitura nas escolas, estimular o hábito de ler
através do exemplo do professor leitor. A pesquisa será de caráter bibliográfico utilizando de
sustentação teórica para reforçar a importância da leitura e da literatura, as autoras Machado
(2009), Zilberman (2014) e Lajolo (2010).

Palavras-chave: Leitura; Universo Leitor; Literatura Infantil; Contação; História.
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INTRODUÇÃO

T

elevisão, computador, internet e jogos eletrônicos, têm sido os passatempos preferidos dos brasileiros. Leituras de livros, revistas, artigos são esquecidos, não
despertam o interesse da grande maioria. Em uma sociedade em que a televisão
é mais importante que o papel, na disputa entre o meio digital e o livro, quase sempre o digital
ganha, o papel é esquecido, os livros, as revistas, os gibis são deixados para depois, mesmo
que esse depois nunca chegue.
A leitura e a escrita são práticas sociais de muita importância nas interações do cotidiano, estão presente no dia a dia das pessoas, portanto sua aquisição é imprescindível para agir
com autonomia em uma sociedade letrada como a nossa, para obter, dar e receber informações
com liberdade é preciso saber ler.
A leitura tem o poder de influenciar nossa maneira de agir, de pensar e até mesmo de
falar tornando nosso vocabulário mais amplo e rico, enriquecendo tanto nossa oratória quanto
nossa escrita, portanto a leitura representa um dos fatores de inclusão social mais importantes,
a falta dessa aprendizagem acarreta uma desvantagem que pode afetar a qualidade de vida.
Apesar de todos seus benefícios o número de leitores é baixo, é possível afirmar que a
leitura não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, segundo a pesquisa retratos da leitura
no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro em sua quarta edição, 73% dos brasileiros em suas
horas vagas preferem assistir televisão e a internet também vem ganhando cada vez mais espaço no tempo livre dos brasileiros, apenas 24% cultivam o hábito de ler livros em seu tempo livre.
Infelizmente vemos pouco incentivo à leitura, a família raramente o faz, é preciso políticas
públicas com ações específicas que promovam incentivo à leitura, cabe também as escolas
fomentar o hábito da leitura nos estudantes, desde a mais tenra idade, pois a escola é um lugar
privilegiado para difusão da leitura como afirma Regina Zilberman (2014) “[...] a sala de aula é
um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura” (ZILBERMAN, 2014, p.16).
Para Ana Maria Machado (2009) um dos fatores que estimula a criança a ler e desenvolver o hábito da leitura é o exemplo leitor, ver uma pessoa lendo com prazer, por prazer e não
por obrigação, despertará na criança o desejo de se encantar pela leitura. Segundo a pesquisa
relatos da leitura no Brasil, 55% dos brasileiros que são leitores foram influenciados por alguém.
Considerando que grande parte das aprendizagens ocorrem por intermédio da observação do comportamento de outras pessoas, mostrando que o exemplo é a maneira mais eficaz de
influência comportamental, a pesquisa indica que o gosto da leitura vem sido construído desde
a infância nos lares, tendo a mãe como principal exemplo leitor, depois outros âmbitos da sociedade como a escola e o professor como influenciador, 83% dos não leitores não receberam
influência de ninguém.
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A família tem um grande poder de influenciar os filhos a se tornarem leitores ou até mesmo em não leitores, ao observar o perfil da família brasileira é fácil compreender o alto índice de
pessoas que não cresceram dentro de um universo leitor, em sua grande maioria é uma família
não leitora, de baixa escolaridade, que não tem livros em casa, que trabalha o dia todo e não
tem tempo para o lazer da leitura, por isso o papel da escola na formação de leitores é cada vez
mais indispensável.
O hábito de leitura é uma construção que vem da infância, é preciso refletir sobre como
as famílias têm acesso a livros e incentivam a leitura em casa? Já que as primeiras interações
das crianças acontecem em seus lares muito antes de irem a escola. Qual o grau de importância
as famílias dão a promoção do hábito de ler? Qual o papel a escola tem desempenhado, quanto
a formar alunos leitores? O professor tem sido um exemplo de leitor para seus alunos?
O presente trabalho traz reflexões sobre o papel da leitura numa sociedade letrada, discutir qual a relevância da literatura na sala de aula, partindo da trajetória da literatura infantil ao
longo dos tempos, demonstrar a magia da leitura e as descobertas em que ela implica, refletir
sobre a atuação do professor como mediador entre o aluno e a leitura e assim propor ações
que incentivem a leitura nas escolas, despertar do gosto pela leitura e estimular o hábito de ler
através do exemplo do professor leitor. E dessa maneira desconstruir a ideia de que ler é um
hábito chato e monótono.
O trabalho apresentado a seguir divide-se, pois, em três partes fundamentais: uma primeira, descrevendo como se deu o trajeto da literatura infantil ao longos dos tempos, na segunda destacando a relação da escola com a leitura, como é vista e trabalhada pelos professores e
por fim na terceira parte, propondo estratégias que visem a promoção do ato de ler. A pesquisa
será de caráter bibliográfico utilizando de sustentação teórica para reforçar a importância da leitura e da literatura, as autoras Machado (2009), Zilberman (2014) e Lajolo (2010).
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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA
LITERATURA

Todos esses acontecimentos são sinais de uma nova característica de pessoas
que conversavam, arrumavam-se, aprendiam e
pensavam diferentemente dos adultos. Quando
o modelo de infância tomou forma, o modelo
de família moderna também foi transformado,
os filhos passam a ter mais importância na família e o papel da mãe fica mais evidente.

A concepção de infância inexistia até
o fim da idade Média, surge na Renascença
quanto estrutura social por volta do século XVI.
A Idade Média, considerada um mundo oral,
não havia um conceito preciso de adulto e
criança, pois uma criança tinha acesso a quaNa década de 1850, os séculos da inse todas as informações e comportamentos
que hoje não são consideramos adequados fância tinham feito seu trabalho, e a partir de
então a infância deixou de ser apenas um prinuma criança saber.
cípio, mas passou a ser um fato social. Nesse
Para Neil Postman (2008) o que difere período houve uma valorização da família, funo adulto da criança é que este sabe alguns dada na privacidade e na promoção do afeto
conhecimentos e segredos da vida que não familiar, ocasionando uma nova função no pacabe a uma criança saber, na medida em que pel social da mulher, esta assumiu seu papel
a criança vai crescendo, esses conhecimentos de mãe em cuidar dos filhos e da família, ela se
e segredos são consideráveis psicologicamen- torna figura dominante na vida das crianças, as
crianças são tratadas com afetos, protegidas
te assimiláveis e vão sendo revelados.
dentro do núcleo familiar, separando-a assim
Porém esse conceito só existe em uma do mundo do adulto, afim de proteger a infânsociedade em que são bem claros e defini- cia.
dos o mundo do adulto e da criança, o que
não ocorria na Idade Média, no qual crianças
e adultos viviam na mesma esfera social, em
sua grande maioria nenhum laço amoroso os
aproximava. Não havia em separado, o mundo
da criança, no mundo medieval, a criança era
invisível.
Com a invenção da prensa tipográfica
a concepção de adulto mudou, esta nova concepção era definida pela capacidade de saber
ler, definição essa que acarreta na exclusão
das crianças do mundo adulto, portanto tornou-se necessário encontrar um novo mundo para
elas, que veio a ser conhecido como infância.
O que aconteceu depois da prensa tipográfica foi que o Homem Letrado passou a
existir, e a idade adulta passou a ser conquistada, jovens tiveram que se tornar adultos, e
para isso, seria necessário aprender a ler, surge a necessidade de uma educação. Nesse
momento a civilização europeia reinventa as
escolas e assim a infância transformou-se uma
necessidade.

Essas transformações ocorreram de
forma mais rápidas nas famílias burguesas, enquanto nas classes operárias se dá de forma
mais lenta, uma vez que os filhos dos proletários muitos eram abandonados ou trabalhavam nas indústrias, Zilberman (2014) ao falar
desse assunto salienta que
habituados a abandonar as crianças aos cuidados de
instituições de caridade mantidas pelo poder público
ou religioso, o casamento não lhes parecia como uma
necessidade, menos ainda a educação dos filhos, em
geral ilegítimos. A adoção dessas crianças aumenta o
custo social da pobreza; além disso, as altas taxas de
mortalidade infantil, por falta de atenção aos cuidados
na época conveniente, privam as indústrias nascentes
de mão de obra barata disponível (ZILBERMAN, 2014,
p.39).
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Estimula-se então a valorização da família, da mulher como centro do cuidado dos
filhos e da família. Cada nação tentou entender a infância segundo sua cultura, e no século
XVIII, com a crescente industrialização e a necessidade de trabalhadores nas fábricas inglesas, as crianças ficaram subordinadas como
mão-de-obra barata.
Contrariamente a esse fato, iniciou-se,
também no século XVIII, um movimento por
toda a Europa, a partir das ideias iluministas
da Revolução Francesa, em prol de uma concepção mais humanitária da infância.
A valorização no processo de privatização da família se dá com sucesso na camada
burguesa, a criança burguesa era isolada do
mundo adulto e da realidade exterior, no entanto, na classe operária, a criança continuou sendo abandonada precocemente, via-se obrigada a trabalhar desde cedo, era negligenciada.

Por meio das histórias a criança pode
perceber, relações presentes na realidade que
ela mesma não consegue perceber sozinha.
Zilberman (2010) salienta a literatura desempenha uma função de conhecimento, pois é
através da leitura que ocorre um aumento do
domínio linguístico.
A partir das mudanças sociais, no final
do século XVII e durante o século XVIII surgem
os primeiros livros para crianças escrito por
pedagogos, a princípio com objetivos pedagógicos, o intuito não era entreter as crianças,
mas ensinar comportamentos. E durante muito
tempo a literatura infantil foi vista sob esta perspectiva de ensinar apenas.
Os primeiros livros destinados às crianças não foram escritos especificamente para
elas, os textos eram adaptados das obras destinadas aos adultos, com personagens adultos,
como Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver,
A bela e a fera. No século XIX os livros infantis
começam a se firmar no cenário literário, os
autores começavam a escrever especificamente para as crianças, as histórias passam a ser
protagonizadas por crianças, como Alice no
país das maravilhas, as aventuras de Huck, O
mágico de Oz, Peter Pan.

Gera-se então uma falha na socialização da criança, a escola passa a tornar-se um
elo de união entre a criança e o mundo. A escola adquire uma nova significação, pois esta
passa a ser o local em que promove a mediação entre a criança e a cultura, para tanto,
usa como fonte entre os dois, a leitura, então
a literatura vem validar esse processo de escoEsse novo formato de texto trazendo a
larização.
criança para o centro da narrativa, provocou
várias mudanças, cria-se agora um elo entre
Surge assim uma preocupação de uma o leitor mirim e o texto, os livros buscam falar
escola para todos, não somente para a crian- a linguagem da criança, oferecendo a elas um
ça burguesa, mas também para todos os seg- ponto de orientação e entendimento de sua rementos da sociedade, por causas das crianças alidade e do ambiente dominado pela norma
proletária o ensino passa a ser obrigatório em adulta.
toda a Europa, afim de proteger a infância.
A partir de então a infância está protegida por leis e a criança protegida dentro do
seu lar, precisa de meios para experimentação
do mundo, algo que lhe auxilie nesta interação.
E a literatura vem cumprir esse papel, pois ela
lida com a compreensão do real.
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A LEITURA NAS ESCOLAS
É no convívio com a leitura que a criança adquire experiências, se desenvolve, aprende, passando a experimentar, comparar, criar
descobrir, perguntar, trocar informações, formular e reformular hipóteses, constrói o seu
próprio conhecimento sobre o mundo.
A escola é um meio para que as crianças possam vivenciar todas essas experiências, pois é um espaço destinado ao ensino de
muitas competências e uma delas é aprender
a ler, mas somente ensinar a ler não basta para
se tornar um leitor, é preciso despertar para o
prazer da leitura.

Infelizmente no ambiente escolar muitas vezes a leitura é feita de forma mecanizada,
no qual o aluno apenas passa os olhos, decifra
o código da escrita e responder questionários,
é mais uma obrigação, um meio para avaliar
o aluno, não há estímulos a ler simplesmente
pelo prazer que a leitura dá, pelo conhecimento que é adquirido ou pela cultura que se desdobrava quando se lê.

A literatura infantil perde seu encanto,
quando se transforma em uma ferramenta avaliativa, no qual o aluno se vê obrigado a ler,
pois será avaliado por tal ato, muitas vezes o
planejamento didático, focaliza em uma leitura
mecânica e sem sentido, sem considerar os
É de suma importância que a criança interesses dos alunos e a experiência que eles
tenha contato com a leitura desde a infância tem com a leitura no seu dia-a-dia.
por meio de diferentes livros, revistas e gibis,
Para Ana Maria Machado (2009) “ao
pois como afirma Machado (2009): “[...] o fato
de que diferentes livros foram lidos cedo, na tentar criar o gosto pela leitura, nos outros, por
infância ou adolescência, passam a fazer parte meio de um sistema de forçar a ler só para faindissociável da bagagem cultural e afetiva que zer prova? É uma maneira infalível de inocular
seu leitor incorpora pela vida afora, ajudando-o o horror a livro em qualquer um”. (MACHADO,
2009, p.15). Dessa forma, todo o prazer de ler
a ser quem é” (MACHADO, 2009, p.11).
se perde em meios as obrigações escolares.
A fim de que, esse fato seja uma reali- Lajolo (2010) completa dizendo:
dade, é preciso que as crianças tenham contato com o universo leitor desde pequenas, este [...] que a prática de leitura patrocinada pela escola precisa ocorrer num espaço de maior liberdade possível.
contato deve ser o mais encantador e atraen- A leitura só se torna livre quando se respeita, ao menos
te possível, para que os pequenos possam se em momentos iniciais do aprendizado, o prazer ou a
apaixonar desde cedo pelo mundo da leitura. aversão de cada leitor em relação a cada livro. Ou seja,
As instituições escolares devem favorecer o gosto pela leitura, propiciando momentos
e ambientes agradáveis, não se restringir apenas a momentos reservados a leitura somente
se sobrar um tempo no final da aula ou ainda
para responder questionários, no entanto reservar momentos destinados ao prazer da leitura
e os benefícios que ele traz.

quando não se obriga toda uma classe à leitura de um
mesmo livro, com a justificativa de que tal livro é apropriado para a faixa etária daqueles alunos (LAJOLO,
2010, p.108-109).

A escola assume um duplo papel, ensinar a ler e a gostar de ler, porém a maneira
como as escolas trabalham a literatura, está
afastando mais o aluno da leitura prazerosa do
que o aproximando. É preciso abandonar tais
práticas e ter novos olhares, novas práticas.
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Encontrar o caminho para a formação
do aluno leitor é um grande desafio dos educadores, todo educador que deseja despertar em
seus alunos o prazer de ler, deve ter uma boa
relação com os textos. Se o educador não for
apaixonado pela leitura, dificilmente irá despertar o interesse dos seus alunos.
A literatura infantil aparece como uma
ferramenta valiosa a ser utilizada pela escola
na construção do aluno leitor, pois apresenta
narrativas cativantes ao universo infantil, estimula a curiosidade e a aquisição de novos
conhecimentos, pois por meios de contos de
fadas, lendas, mitos ou fábulas, a literatura infantil faz com que o pequeno leitor reconheça o
que existe ao seu redor e viagem sem precisar
sair do lugar.

Portanto é essencial que o professor
saiba cativar seus alunos durante a história. É
importante ouvir histórias para se integrar num
mundo de novas descobertas. Ao ouvir uma
história pode-se sentir várias emoções importantes, como alegria, tristeza, medo, insegurança, a tranquilidade. As histórias podem fazer a
criança ver um mundo com outros significados
e outras compreensões.
Para que a contação tenha êxito e cumpra sua intenção de desenvolver o gosto pela
leitura, é primordial considerar alguns aspectos
na narração de uma história. Contar história é
uma arte e como toda arte, esta poderá ser
nata em muitas pessoas, e em algumas não, e
mesmo que não seja poderá ser desenvolvida
através de estudo e treino.
Aspectos como o ambiente, postura,
expressão corporal, expressão facial, entonação da voz, determinarão o sucesso ou fracasso da história. O contador deve se atentar
quanto ao ambiente em que ele irá contar sua
história, este deve ser calmo, livre de barulho
e distrações.

A contação de histórias também pode
ser utilizada pelo professor afim de encaminhar
seu aluno para o mundo da leitura, mas para
que isso aconteça faz-se necessário que o momento da contação seja visto sob a perspectiva de um novo olhar, uma nova ótica, pois em
Outras atividades também podem auximuitos casos é visto como uma forma de preencher os espaços livres na rotina da classe e liar o professor nesse processo como, rodas de
leitura, livro da semana, hora do conto, transfordistrair os alunos.
mar o texto narrativo em roteiro teatral e enceÉ fundamental que o momento da his- nação, reescrita da história com alteração do
tória seja encarado como uma ferramenta que ponto de vista, ler, apreciar, comentar, atribuir
pode trazer de volta o encanto e o prazer de sentido ao texto, comparar com outras leituras,
ler, e não uma forma de preencher lacunas na ouvir o que outras pessoas dizem sobre o mesrotina da classe. Para tanto é vital que o pro- mo texto, realizar leituras coletivas e mediar as
fessor saiba contar histórias de forma atrativa e discussões de forma dinâmica, são ações que
dinâmica, afim de que esta seja prazerosa para o educador pode explorar com seus alunos a
os alunos, uma vez que, seu imaginário é cons- fim de desenvolver uma leitura reflexiva.
truído pelas superproduções de Hollywood,
Toda leitura requer uma reflexão, uma
pelos desenhos e filmes que assistem pelos
leitura não acompanhada de reflexão não leva
meios tecnológicos.
ao entendimento da realidade, segundo Lajolo
(2010), “ou um texto dá sentido ao mundo, ou
ele não tem sentido nenhum” (LAJOLO, 2010,
p.15).
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Ao invés do professor determinar o que
o aluno deverá ler, ele pode criar oportunidades
ao aluno entre em contato com diversos tipos
de materiais de leitura, jornais, revistas, livros,
gibis. Oferecer livros para que a criança possa
ler por ler, escolher o que deseja ler, encontrar
um assunto que desperte o seu interesse é com
certeza uma forma leve de introduzir os alunos
a leitura, dando a eles a liberdade de escolher o
que mais lhe agrada.

A escola não deve ficar presa a modelos tradicionais e até mesmo arcaicos, pode e
deve utilizar essa nova tendência e utilizar as
novas tecnologias a seu favor para apresentar
novas propostas que chamem a atenção dos
alunos.

É possível usar dos livros digitais como
incentivo à leitura de forma mais dinâmica e interativa já que a maioria deles está inserida nesse
meio digital. Quanto mais a leitura e a busca por
Idas a biblioteca poderá proporcionar informações forem prazerosas, mais os alunos
essa oportunidade de leitura por prazer. Os pro- se sentirão motivados a aprender e, é claro, a
fessores e os responsáveis pela biblioteca es- ler mais
colar devem reconhecer a importância desse
espaço, das atividades a serem desenvolvidas
A escola e a família devem juntas estie o quanto a biblioteca pode oferecer aos edu- mular o gosto pelos livros e mostrar aos alunos
candos, tanto na área educacional como cultu- as infinitas possibilidades de conhecimento que
ral, portanto deve haver um entrosamento entre eles podem trazer. Portanto a escola enquanto
ambos afim de que se realize um trabalho de instituição de ensino é corresponsável pela educooperação e participação, visando à melhoria cação e formação dos alunos, por isso é indisde processo ensino da leitura nas escolas.
pensável manter um bom relacionamento com
os familiares dos seus alunos.
A leitura é muito importante para o desenvolvimento da linguagem na criança, seja ela
Para que essas estratégias tenham sude qualquer idade, por meio da leitura há uma cesso e alcancem seus objetos transformando
extensão do vocabulário, desenvolve a criativi- os não leitores em leitores é imprescindível pendade, a imaginação. Diante disso é de suma im- sar em uma formação de professores que ofereportância que o professor proporcione momen- ça fundamentações teóricas e práticas, afim de
tos de leitura para seus alunos constantemente. se direcionar a um novo olhar, uma nova prática
que desenvolva um trabalho efetivo com a literaSão muitos os benefícios da leitura, esta tura nas escolas.
permite ampliar e adquirir novos conhecimentos,
a comunicação tanto escrita como oral adquire
É fundamental que o professor busque
maior fluência, através da leitura descobre-se sempre se aperfeiçoar através de uma formanovas palavras e atribui-se novos significados, ção continuada, pois esta tem muito a oferecer
desenvolve o senso crítico no leitor, lhe dá con- nesse processo, pois ajuda o professor a medições de agir com autonomia na sociedade. Ler lhorar cada vez mais suas práticas pedagógicas
histórias para as crianças é despertar o imagi- e assim ajudar seus alunos na construção de
nário, provocar perguntas e buscar respostas, é conhecimentos.
despertar grandes e pequenas emoções como
rir, chorar, sentir medo e raiva.
A busca por aprimorar seus conhecimentos deve ser um processo permanente e
A sociedade mudou muito nos últimos constante por parte dos educadores, pois dessa
anos e vem crescido cada vez mais o interesse forma é possível assegurar um ensino de quano universo digital, a pesquisa Retratos da Lei- lidade aos seus alunos. É imprescindível que o
tura no Brasil, demonstra uma grande mudança educador seja um de leitor, que ele mostre paino que diz respeito ao consumo de conteúdos xão pelos livros e encante seus alunos por meio
por meios eletrônicos, principalmente do públi- de seu exemplo.
co jovem. O leitor contemporâneo está cercado
de várias formas de leituras que vão além de
livros impressos. Ainda segundo a pesquisa, o
uso de celulares ou tablets já estão entre as
principais ferramentas usadas para a leitura de
e-books e outros conteúdos online.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa
muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e estende-se pela vida inteira. Assim, a tarefa de
transmitir o que a leitura é capaz de trazer, seus benefícios e sua importância, é da escola e
também da família.
Entendendo o processo de leitura como uma prática transformadora é um instrumento
básico para a formação de pessoas críticas e reflexivas, cabe à escola, enquanto instituição
pedagógica responsável pela formação de seus alunos, desenvolver neles as competências
necessárias para usar a leitura como esse instrumento transformador e libertador, tornando-os
seres capazes de compreender e interagir com o mundo a sua volta.
Compete à escola o papel de mediadora entre a criança e o livro, a escola é o espaço
de encontro entre o aluno e universo leitor, portanto precisa criar condições necessárias para
que esse encontro seja libertador e transformador, é preciso deixar de lado aquela educação
mecânica e transformar o ambiente escolar em uma atmosfera literária.
O papel do professor é fundamental nesse momento, pois cabe ao professor uma importante função: não apenas ensinar a ler, mas instigar o gosto pela leitura por prazer. Professores
que reservem momentos de leitura cativante, sem aquele peso da obrigação, mas com naturalidade, desenvolverá na criança um hábito que irá acompanhá-la por toda sua vida.
Portanto é fundamental a participação ativa do professor para o desenvolvimento da leitura. Ele passa a ser um mediador entre a criança e o mundo leitor e como mediador deve criar
uma atmosfera positiva em sua sala que favoreça o interesse de seus alunos á leitura. E cabe as
famílias o papel de incentivar seus filhos a ler por prazer.

547

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

REFERÊNCIAS

FONTE, Maria José de Oliveira. Martins, Cláudia Cardoso. Efeitos da Leitura de Histórias no
Desenvolvimento da Linguagem de Crianças de Nível Socioeconômico Baixo. Disponível em:<
http://www.scielo.br/pdf/prc/v17n1/22308.pdf>. Acesso em: 08 maio 2020.
INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da Leitura no Brasil. 4ª ed. São Paulo,2016.Disponível Em:http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf.
Acesso em: 01 maio 2020.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura de mundo. 6. ed. São Paulo: Ática, 2010.
MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2009.
POSTMAN, N. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 2008.
RIBEIRO, Jonas. Ouvidos dourados: a arte de ouvir as histórias (para depois contá-las). São
Paulo: Mundo Mirim, 2008.
VASCONCELLOS. Maria De Fatima Barboza. As fases do desenvolvimento da criança De 0 a 06
anos. Disponível em:< http://br.monografias.com/trabalhos-pdf/fases-desenvolvimento-crianca/
fases-desenvolvimento-crianca.pdf>. Acesso em: 09 maio 2020.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. ed. São Paulo: Global, 2014.

548

Revista Revista
Educar FCE
- 33 ªFCE
Edição
Educar
- 33- Agosto/2020
ª Edição - Agosto/2020

DIEGO DANIEL MASCARENHAS
MARTINS

Graduado em Educação Física pela Universidade
Bandeirante de São Paulo - UNIBAN (2009); Especialista
em Educação e Relações Étnico-Raciais - Pós-Graduação
realizada em Faculdades Integradas Campos Salles (2017);
Professor de Educação Física no Ensino Fundamental II e
Ensino Médio na Rede Municipal de São Paulo, na EMEF
Professor Josué de Castro.

549

ª Edição
- Agosto/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 33 -ª 33
Edição
- Agosto/2020

AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM: DESAFIOS DA
PROFISSÃO DOCENTE

RESUMO: O presente artigo pretende abordar o quanto a avaliação é um instrumento de importância para o processo educativo. Considerando que o ato de avaliar está incorporado
de forma intuitiva e espontânea no cotidiano, principalmente escolar, este estudo tem como
objetivo verificar a complexidade da avaliação no âmbito escolar e sua importância para a
aprendizagem. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado em Sobrinho (2006), Tyler (1976)
Masetto (1998) e Libâneo (2003). A avaliação é um processo natural que acontece para que
o professor tenha dimensão dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as
metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos.
Há muito tempo atrás avaliar significava apenas aplicar provas, dar uma nota e classificar os
alunos em aprovados e reprovados. Ainda hoje existem alguns professores que acreditam que
avaliar consiste somente nesse processo. Contudo, essa visão aos poucos está sendo modificada. As pesquisas evidenciam que são inúmeros os conceitos formais de avaliação; cada um
deles mostra um enfoque diferente e deixa claro sua complexidade. A avaliação da aprendizagem é a mais estudada; no entanto, cada vez mais existe grande preocupação em aplicar
esses conceitos de forma regular e sistêmica para contribuir com as mudanças da sociedade.
Palavras-chave: Avaliação; Educador; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tuando enquanto educadores, podemos perceber a importância da avaliação no
processo educativo, constituindo-se como instrumento fundamental, capaz de indicar caminhos e rever processos. Mais que medir índices de crítica e satisfação,
ela está comprometida com a real reflexão acerca de todos os processos e procedimentos. Há
necessidade de cuidadosas e profundas análises qualitativas dos resultados obtidos, e todos os
agentes envolvidos devem participar e interagir com o processo, a fim de garantir a qualidade.
A avaliação também é um meio para verificarmos se o currículo determinado está sendo
efetivamente ensinado. A avaliação é o eixo central das estratégias para elevar os padrões de
desempenho nas escolas. A cooperação dos professores é essencial. Eles são os árbitros finais
do currículo na sala de aula e têm um papel importantíssimo a desempenhar na avaliação dos
alunos.
Alguns professores estão bem preparados para este papel, pela experiência adquirida
como examinadores e moderadores no sistema de exames públicos. Outros não têm tal experiência. Espera-se, porém, que todos os professores se utilizem da avaliação como um instrumento para o estabelecimento de metas para os alunos, a aferição do progresso e do sucesso dos
alunos e para medir os resultados de suas estratégias de ensino/aprendizagem.
Ao mesmo tempo, deve-se garantir, por meio de processos avaliativos adequados, a
qualidade das atividades que compõem a docência, a pesquisa e a extensão, para que possam,
efetivamente, contribuir para a formação do educador, apto a enfrentar o cotidiano acadêmico
com ações eficientes e eficazes.
Neste sentido, este trabalho resgata o conceito geral de avaliação e a importância da
mesma no processo de formação do profissional docente, visto a defasagem da consciência
desta importância na formação inicial do professor, o que reflete diretamente no processo de
ensino-aprendizagem.
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AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM E
SEUS CONCEITOS
Para Sobrinho (2006, p. 95) o conceito
de avaliação é globalizado: a Avaliação não é
um processo autolimitado, que tem fim em si
mesmo. Visando tornar mais visível e compreensível o cotidiano de uma instituição, a avaliação ultrapassa os âmbitos mais restritos do
objeto a avaliar e lança seus efeitos sobre o
sistema de educação superior e suas funções
relativamente à construção da sociedade.
Ela ilumina e instrumentaliza as reformas educacionais, desde a mudança nos currículos, maneiras de organização de cursos e
formas gerenciais, até novas estruturas do sistema. Em outras palavras, a avaliação está no
centro do processo de reformas, no foco de
competições institucionais, e só ela garante a
sobrevivência do ensino de excelência buscado pelas sociedades contemporâneas.
Na verdade, o ato de avaliar está incorporado de forma intuitiva e espontânea no cotidiano, principalmente escolar. São inúmeros os
conceitos formais de avaliação; cada um deles
mostra um enfoque diferente e deixa claro sua
complexidade. A avaliação da aprendizagem é
a mais estudada; no entanto, cada vez mais
existe grande preocupação em aplicar esses
conceitos de forma regular e sistêmica para
contribuir com as mudanças da sociedade.
A concepção de avaliação está ligada
ao ato de escolher, de optar. No mundo contemporâneo, a avaliação é usada como instrumento para selecionar, aprovar ou capacitar
trabalhadores, contribuindo para uma melhor
gestão. Todavia, na educação, sempre teve seu
lugar privilegiado como prática pedagógica,
mas também é utilizada na regulação, seleção
e hierarquização, seja na sala de aula seja em
domínios mais amplos.
Stufflebeam e Shinkfield (1987, p. 33)
destacam cinco períodos nos quais a avaliação foi entendida de forma diversa. Ambos
consideram Ralph Tyler o pai da avaliação educativa. O primeiro período, conhecido como
pré-Tyler, começa no final do século XIX e se
estende até o início do século XX. Caracteriza-se pela elaboração e aplicação de testes e
práticas de mensuração. Aqui, avaliar confundia-se com medir.

No século XX, a avaliação começa a
se desenvolver como prática aplicada à educação. Edward L. Thorndike foi muito importante
no que se refere ao uso de testes com fins classificatórios, na elaboração de escalas e nas
técnicas quantitativas, além de ser o precursor
do movimento que mais tarde chamou-se gestão científica.
A avaliação era técnica com seus testes de verificação, mensuração e quantificação
de aprendizagem dos estudantes. Esta última
foi o problema central da psicologia naquele
momento, pois acreditava-se que pudesse haver um controle do processo por meio de métodos científicos de análise.
Tyler (1976, p. 21) é considerado o
maior expoente do segundo período, pois,
como pai da avaliação educacional, focaliza
os objetivos educacionais. A preocupação é a
gestão que envolve o desenvolvimento curricular, e as instituições passam a determinar metas previamente formuladas. O autor as define
em termos de comportamento dos estudantes,
e estes devem ser capazes de diferenciar os
objetivos previstos dos obtidos.
A avaliação caracteriza-se como instrumento de regulação, pois define aonde quer
chegar com clareza. Nessa época, também
há a expansão da tecnologia de elaboração
dos testes, movidos pela sensação de que os
instrumentos técnicos são capazes de quantificar e classificar sem risco de erros. A característica principal deste segundo momento é a
descrição de padrões e critérios relativos ao
alcance dos objetivos previamente descritos
(TYLER, 1976).
O importante é a relação entre o prometido e o cumprido. Ainda neste segundo momento, a avaliação se desenvolve de acordo
com o paradigma da racionalização científica
que caracteriza a pedagogia por objetivos, e
já apresenta a ideia de eficiência, conceito até
então utilizado nas indústrias. Ela passa a ser
o instrumento para diagnosticar a eficiência da
escola e dos processos pedagógicos e administrativos (TYLER, 1976).
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O terceiro período (considerado a era
da inocência) vai de 1946 a 1957. Caracteriza-se por certo descrédito da avaliação e da
educação. No quarto período, chamado de realismo, a avaliação torna-se mais complexa e
sistêmica. Ela passa a ser formativa e o foco
são as decisões a serem tomadas. O processo
interno adquire importância e as decisões de
mudança são tomadas durante o desenvolvimento do programa (TYLER, 1976).
Para Scriven (1967, p. 64), a noção de
decisão para a melhoria de cursos e programas
é alvo de estudos e a distinção entre funções
e objetivos, sendo que as funções se referem
ao emprego das informações para tomadas de
decisão.Tem-se então a clássica diferenciação
entre avaliação formativa (que se realiza no decorrer do processo com intervenções imediatas) e a somativa (realizada somente ao final
do processo).
O quinto período é denominado período do profissionalismo ou profissionalização
da avaliação. É uma fase de construção teórica
e proposta de novos modelos, e a avaliação
ganha visibilidade. Stufflebeam e Shinkfield
(1987, p. 34) destacam as principais contribuições dessa época: incremento e melhora da
comunicação, qualificação, preparação e titulação de avaliadores, cooperação entre organizações profissionais relacionadas à avaliação
educacional, melhor comunicação entre partidários dos métodos positivistas quantitativos e
fenomenológicos qualitativos.
O paradigma positivista é questionado
e o enfoque qualitativo é enfatizado. Nesse momento a avaliação é caracterizada como julgamento de valor, superando seu sentido descritivo e diagnóstico. Já na gestão contemporânea
a avaliação não pode se limitar a descrever,
levantar informações, informar, mas passa a ter
função ativa, procurando a melhoria do processo enquanto o mesmo se desenvolve, agindo
em cada etapa e garantindo maior efetividade
educacional.

Para Castanheira (2005, p. 15) a avaliação de caráter educativo é uma prática social, voltada para obtenção de informações que
gerem reflexões sobre a melhoria real da qualidade e da quantidade das atividades pedagógicas, científicas, administrativas e até sociais
e profissionais. A avaliação não deve ser um
processo de simples controle, pois deve haver
sempre reais questionamentos e análises que
facilitem o cumprimento dos compromissos institucionais. A avaliação é formativa, sem deixar
de utilizar certos instrumentos e procedimentos
de controle (CASTANHEIRA, 2005).
A avaliação deve ser, além de somativa sob certo aspecto, prioritariamente formativa, interferindo continuamente nos processos
desenvolvidos; portanto, não é vista como um
processo exterior; são os participantes que
melhor conhecem os significados e ocupam
funções ativas no conjunto de ações (CASTANHEIRA, 2005).
Para Sobrinho (2003, p.96) na avaliação educacional há uma mudança significativa
de conceitos de aprendizagem que já não é
entendida como mudança de comportamento,
mas sim como construção de significado. O
currículo passa a ser concebido em seu sentido mais amplo, os projetos pedagógicos ganham espaço e a avaliação busca dar conta
das inúmeras facetas tendo que se utilizar de
muitas metodologias.
A avaliação é um meio para se estabelecer comparações entre os resultados e
os objetivos educacionais, constituída como
atividade prática. Ela é uma ação que envolve aspectos de caráter epistemológico, político, ético e cultural. Tendo em vista operar com
referências valorativas, está sempre de acordo
com determinada visão de mundo (SOBRINHO, 2003).
Ela serve para subsidiar a ação docente, à medida que indica os próximos passos
do processo de ensino-aprendizagem, pois lhe
permite perceber se é necessário retomar algum conteúdo e também indica de qual ponto o professor deverá avançar. Sendo assim, a
avaliação é de suma importância, tanto para
verificar os conhecimentos do aluno, quanto
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para mostrar como o está o andamento do
processo de ensino-aprendizagem, por meio
da qual o professor poderá saber o caminho
a ser seguido e observar se suas estratégias
estão surtindo o efeito desejado, verificando se
é necessária alguma mudança (SOBRINHO,
2003).
Por meio da avaliação, o professor
poderá verificar os conhecimentos prévios do
aluno, poderá conhecê-lo, fazer sondagens,
projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno e ajustar o programa das
disciplinas às condições deste aluno, realizar
com ele a auto avaliação do que sabe e do que
ainda não sabe, poderá saber como o aluno
está para, então, relacionar o que já sabe com
os novos conhecimentos e identificar as dificuldades, suas causas e solucioná-las, dando
encaminhamento correto ao processo de ensino-aprendizagem e regulando-o (SOBRINHO,
2003).
Uma vez identificadas as características do aprendiz e verificada a sua situação em
relação ao que se espera dele no decorrer do
período letivo, é possível reconstituir os conceitos, fatos, habilidades e atitudes que necessitam da intervenção pedagógica (SOBRINHO,
2003).
Por sua vez, identificado o erro do aluno mediante a avaliação, a mesma norteará
a ação docente, indicando o que o professor
deve fazer, em qual conteúdo o educando está
com dificuldades e o que deve ser retomado
ou revisto, pois não será possível avançar para
uma matéria ou assunto se ainda existem lacunas naquilo que já foi trabalhado, a fim de que
o indivíduo tenha suas dúvidas e dificuldades
sanadas e possa progredir no processo de ensino-aprendizagem (SOBRINHO, 2003).
A avaliação é um meio para se estabelecer comparações entre os resultados e
os objetivos educacionais, constituída como
atividade prática. Ela é uma ação que envolve aspectos de caráter epistemológico, político, ético e cultural. Tendo em vista operar com
referências valorativas, está sempre de acordo
com determinada visão de mundo (SOBRINHO, 2003).

Entre os tipos de avaliação, podemos
citar: avaliação inicial: verificam-se os conhecimentos prévios do aluno e tem a função de
iniciar o processo de ensino-aprendizagem;
avaliação contínua: acompanha o processo
de ensino-aprendizagem de forma permanente, é uma estratégia para recolher informações
pertinentes ao reajuste do processo de ensino-aprendizagem durante determinado ciclo;
avaliação pontual: corresponde a uma ação
isolada, a fim de verificar um determinado conceito ou ação desenvolvida durante o processo
de ensino-aprendizagem; avaliação final: deve
ser entendida como uma forma de concretizar
um balanço no final de um ciclo de ensino, ou
a cada bimestre/semestre, ou ainda ao final do
ano letivo (SOBRINHO, 2003).
Quanto às etapas da avaliação, podemos destacar: determinar o que vai ser avaliado; estabelecer os critérios e as condições
para a avaliação; selecionar as técnicas e os
instrumentos de avaliação; realizar a aferição
dos resultados (SOBRINHO, 2003).
Em relação às finalidades da avaliação,
salientamos: conhecer o aluno, verificar os ritmos do processo de ensino-aprendizagem, detectar as dificuldades de aprendizagem e orientar a tomada de decisão. A avaliação tem como
função principal indicar ao professor os próximos passos a serem seguidos no processo de
ensino-aprendizagem (SOBRINHO, 2003).
No que se referem às modalidades da
avaliação, o autor (2003) cita: avaliação diagnóstica: auxilia na identificação dos conhecimentos prévios dos alunos e envolve a descrição, a classificação e a determinação de valor
de algum aspecto de aprendizagem do aluno;
avaliação formativa:
• é realizada com o propósito de informar ao professor e ao aluno sobre o resultado da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades acadêmicas,
colaborando para a regulação das aprendizagens e para que o professor possa adequar seus procedimentos de ensino às necessidades da classe; avaliação somativa:
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• é constituída em um ponto de parada
para análise das informações recolhidas no
decorrer de determinado período, onde verificam-se as aquisições de conhecimento, as
habilidades e atitudes construídas ou não.
Faz-se um balanço das aquisições no final
da formação, com vistas à conclusão ou não
daquela etapa ou período letivo.
• Alguns dos instrumentos de avaliação
que podem ser utilizados citam-se a seguir:
listas de verificações; quadros de observação; escalas de classificação; questionários
na sala de aula; testes (teóricos, práticos e
teórico-práticos); portfólios; registros diários
de observações importantes no decorrer do
processo de ensino-aprendizagem; entrevistas.
• A avaliação precisa considerar os seguintes critérios: tem que ser benéfica; deve
ser justa e uniforme; deve ser global; deve
ser eficaz na produção e mudanças no
comportamento; deve estar ao alcance dos
alunos; o processo de avaliação deve ser
aberto; as conclusões finais devem ter certa
validade e longo prazo; deve ser praticável e
não deve ser incômoda e inútil.
Os critérios da escolha das técnicas e
instrumentos de avaliação dependem dos objetivos de avaliação, dos meios, dos conteúdos/
complexidade da matéria, do tempo disponível/duração, do número de alunos na turma,
do tipo do aluno, da idade dos alunos e das
condições da sala de aula.
Os registos diários de observações
importantes no decorrer do processo de ensino-aprendizagem consistem numa forma de
descrever comportamentos pouco habituais,
negativos ou positivos, que se revelam espontaneamente dentro ou fora da sala de aula.
Os comportamentos a registar devem
essencialmente contribuir para aumentar o conhecimento dos alunos e ultrapassar a impressão vaga e geral que muitas vezes formamos
deles. Desta forma, os dados de observação
que vamos recolhendo tornam-se mais preci-

sos, sobretudo em domínios onde as técnicas
objetivas ou são inexistentes ou pouco adequadas. Tal situação verifica-se quando queremos
avaliar as relações sócio afetivas, as atitudes e
alguns traços da personalidade do aluno.
Cabe ao educador escolher o instrumento de avaliação mais adequado ao que
deseja avaliar e também às necessidades de
aprendizagens e características de sua turma.
Diante destas observações, podemos apontar
que a prática educacional brasileira opera na
quase totalidade das vezes como verificação.
Neste processo avaliativo, deixa-se de lado o
foco humanitário, emocional, o conhecimento
prévio do aluno sendo considerados apenas
certos os conteúdos e respostas que previamente satisfazem os padrões preestabelecidos
pelo sistema em vigor.
Estas características necessitam ser
redimensionadas já que não mais podemos
compactuar com processos educacionais que
somente se pautem em reproduções conceituais. Dever-se-ia pensar na avaliação para o
crescimento do aluno, assim como para construção de sua cidadania e de sua autonomia.
Sobre a concepção dinâmica da avaliação, (FREITAS, 2011, p. 43), propõe a relação
de dois grandes núcleos: objetivo/avaliação e
conteúdo/método, como pares dialéticos, sem
subordinação, sendo que os objetivos dão
base para a construção da avaliação, os conteúdos e o domínio dos mesmos, projetados pelos objetivos, permitem pensar quais situações
serão criadas para que o aluno demonstre seu
desenvolvimento nas situações de avaliação.
A avaliação também tem funções seletivas na escola: forma seriada (seletividade
e homogeneização dos tempos de aprendizagem), sendo que a escola legitima as rotas desiguais de sucesso e fracasso sob o argumento da meritocracia. Também, percebemos que
sociedade e escola são competitivas, voltadas
ao individualismo e o domínio de conhecimentos serve para os estudantes serem bem-sucedidos (aferição aos sistemas que se centralizam no ensino em Português e Matemática).
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Existe a escola da instrução e da formação (vivência de relações sociais e aplicação do que se aprendeu na realidade/vida).
Para FREITAS (2011, p. 43) a avaliação deveria
ocorrer na escola (institucional) pelas indicações do Projeto Político-Pedagógico e na sala
de aula cujo foco é a relação professor-aluno
(relação estreita entre ambas). Esta perspectiva indica que a escola é um conjunto de ações
e nenhuma relação deve ser isolada de suas
discussões sobre a educação, formação do sujeito e transformação na sociedade.
A avaliação não deve priorizar apenas
o resultado ou o processo, mas a prática de
investigação, mas deve também, questionar a
relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os erros são
tidos como pistas que demonstram como o
aluno está relacionando os conhecimentos que
já possui com os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos, admitindo uma melhor
compreensão destes.
Ao ter seus objetivos claramente definidos, o professor consegue preparar bem suas
aulas, levando em consideração e analisando
os conteúdos curriculares propostos e verificando se estes são relevantes para a realidade
na qual seus alunos estão inseridos.

A AVALIAÇÃO ENQUANTO DESAFIO
DO EDUCADOR
A avaliação não deve ser somente o
momento da realização das provas e testes,
mas um processo contínuo e que ocorre dia
após dia, visando a correção de erros e encaminhando o aluno para aquisição dos objetivos
previstos.
Nesse sentido, a forma avaliativa funciona como um elemento de integração e motivação para o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação é um processo atualmente
entendido não só como o resultado dos testes
e provas, mas também os resultados dos trabalhos e/ou pesquisas que os alunos realizam.

Atualmente muito se fala em mudanças
quanto aos métodos avaliativos, no entanto, na
prática a avaliação quantitativa prevalece sobre
a qualitativa, ou seja, a nota que o aluno tira em
determinada avaliação ainda é mais importante
do que a qualidade do conteúdo que o mesmo
aprendeu.
Mesmo com tantas mudanças no âmbito educacional, ainda prevalece em nossas
escolas a prática do exame escolar ao invés da
avaliação da aprendizagem de nossos alunos.
Para Luckesi, (2011, p. 181), “os exames escolares e acadêmicos estão voltados para o passado”, pois o professor espera e deseja que o
aluno apenas reproduz aquilo que aprendeu.
Não podemos avaliar de forma qualitativa os saberes de cada aluno nas escolas,
sem se dar conta do papel do educador; do
pedagogo frente à avaliação.
Enfatizar o papel do educador perante
o sistema avaliativo é importante, pois entendemos que tratamos com pessoas e esperamos
que estas, possam contribuir para uma redefinição desta sociedade vigente. A exclusão social se dá na maioria das vezes por conta de
processos avaliativos que somente mensuram
conhecimentos pré-estabelecidos sem se dar
conta do complexo cenário que esta questão
nos remete.
De acordo com a Lei 9394/96, os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os
quantitativos. Atribuir nota é apenas parte do
processo. A avaliação deve ter caráter investigativo e reflexivo, devendo ocorrer no dia a
dia da sala de aula, sendo mediadora e diagnóstica do processo de ensino aprendizagem,
analisando o desenvolvimento da capacidade
crítica e reflexiva dos estudantes, levando-os
a analisar e interpretar as informações obtidas
para que se desenvolvam intelectualmente.
Ao se auto avaliar, o aluno passa a
conhecer suas dificuldades, refletir sobre si
mesmo e sobre suas necessidades.Em uma
concepção pedagógica mais moderna, a educação é concebida como experiência de vivências múltiplas, agregando o desenvolvimento
total do educando. A avaliação do processo de
ensino e aprendizagem é contínua, cumulativa
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e sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada
aluno, em relação à programação curricular.
As questões avaliativas envolvem reflexões atuais tendo em vista que já não podemos
consagrar modelos tradicionais a uma questão
tão importante como esta. Desse modo, a compreensão do processo avaliativo no cotidiano
escolar é merecedora de grande reflexão, ultrapassando a medida em seu significado. Dessa
forma, diante do dinamismo de todo processo
produtivo que acontece por conta especialmente da globalização existe um estrangulamento no processo de aprendizagem que não
permite o desempenho do profissional que ao
iniciar ou continuar exercendo suas atividades
acompanhar este dinamismo.
Dessa forma, a escola reconhece que,
ao lado da construção do conhecimento e das
habilidades técnicas, é preciso desenvolver no
aluno habilidades de pensamento; ele precisa
aprender a pensar, a refletir, a analisar, a desenvolver a capacidade de “aprender a aprender”,
ou seja, a capacidade de autoaprendizagem.
É necessário que o aluno tenha condições de
emitir julgamento crítico, de argumentar, defendendo suas ideias, e de criar novas situações.
Ao avaliar, é possível verificar o que os
alunos conhecem sobre um determinado conteúdo, orientando o professor de forma que
possa planejar as atividades de acordo com
as dificuldades dos alunos. Tal procedimento
favorece o avanço de cada um deles durante
o ano letivo.
A avaliação é orientada para estabelecer o desenvolvimento das seguintes competências: capacidade de observação; capacidade de comparação; capacidade de análise;
capacidade de síntese; capacidade de julgamento.
A avaliação deve preocupar-se em verificar o desenvolvimento das habilidades do
pensamento, pois estas tornam o aluno capaz
de se apropriar dos conhecimentos e aplicar
estes conhecimentos na resolução de situações, quer seja do seu cotidiano, da sua vida
pessoal ou profissional.

Dessa forma podemos concluir que
diante destas constatações em qualquer nível
de ensino desde a educação infantil ao ensino
superior respeitando a complexidade do processo o foco da avaliação deverá ser as habilidades do pensamento para que possamos
dizer em que medida ela está sendo efetivada
e planejar novas ações para o desenvolvimento daquelas habilidades pouco estimuladas.
A avaliação formativa é componente
indispensável e indissociável da prática pedagógica, suas múltiplas funções se consubstanciam na orientação e regulação do processo
ensino-aprendizagem no âmbito da aprendizagem significativa. Para o aluno, a função dessa
concepção de avaliação é fornecer subsídios
para que ele compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e o funcionamento de
suas capacidades cognitivas subjacentes na
resolução de problemas. Dentro desse escopo, o foco se desloca do nível do desempenho
para o da competência.
Tendo por base que a formação inicial
dos professores para a avaliação foi precária,
ou mesmo inexistente, que concepções sobre
avaliação terão formado ao longo de sua prática profissional? Quais terão sido as linhas
guias e de apoio para a superação dessa grande dificuldade que é a falta de formação para
um procedimento complexo e tão importante
como a avaliação? Que fatores têm influenciado as concepções avaliativas do professor,
uma vez que acreditamos na aprendizagem ao
longo da vida.
Existem alguns aspectos que influenciam os professores em relação às suas concepções sobre a avaliação: a cobrança da
sociedade sobre a escola; a forma de reagir
dos alunos; o volume de trabalho; a visão dos
colegas sobre o que deve ser o trabalho e o
posicionamento da instituição (diretores e coordenadores). Podemos perceber que alguns
professores têm as seguintes percepções sobre suas necessidades em relação à avaliação:
questões de técnicas avaliativas ou de mais teoria sobre avaliação; mais conhecimento sobre
aprendizagem e sobre formas de atingir as finalidades da atividade escolar; mais tempo; mais
auxílio; estabelecer parcerias que ajudem a refletir; conhecer mais e adequar-se à realidade.
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Utilizando diferentes formas de avaliação o professor tem, a seu favor, um rico
componente de aprendizagem que irá contribuir para a evolução do educando. É necessário que o educador use a avaliação como
um recurso para levar os alunos a pensar, refletir sobre o que estão aprendendo. Assim, o
professor poderá orientar suas ações, fazendo
da avaliação um momento de participação do
aluno, levando-o a identificar suas dificuldades
e necessidades e diante dessa verificação conduzi-lo à aquisição de novas competências e a
construção de aprendizagens significativas.
É na perspectiva da avaliação formativa que fica mais evidente perceber que os sujeitos estão fazendo uso de uma concepção
bastante avançada sobre avaliação. Estamos
falando da devolutiva que os professores fazem
para os alunos, quando realizam a análise de
suas diferentes produções. Identificamos que
os diversos discursos avaliativos apresentam,
grosso modo, como finalidade o melhoramento daquilo que está sendo avaliado. Entretanto,
tornar isso uma realidade na escola tem sido
uma tarefa muito difícil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico
disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas ficam em SOBRINHO (2006), TYLER
(1976) MASETTO (1998) E LIBÂNEO (2003).
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática
apresentada, tornando claro que a avaliação
é de suma importância, tanto para verificar os
conhecimentos do aluno, quanto para mostrar
como o está o andamento do processo de ensino-aprendizagem, por meio da qual o professor poderá saber o caminho a ser seguido e
observar se suas estratégias estão surtindo o
efeito desejado, verificando se é necessária alguma mudança.
A avaliação subsidiará a ação docente, oferecendo informações importantes sobre
o percurso de aprendizagem do educando. É
fundamental que o educador tenha domínio da
heterogeneidade de conhecimentos existentes
em sua turma, pois por meio desta referência,
poderá elaborar estratégias de ensino, bem
como poder acompanhar a evolução coletiva e
individual de suas turmas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a bibliografia pesquisada no presente estudo, podemos perceber que a avaliação é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem, consistindo em uma ação
para constatar resultados neste processo, a fim de que se percebam evoluções, possíveis falhas
e para que se possam mensurar os conhecimentos alcançados, além de indicar os caminhos e
rumos a serem tomados, se é preciso retomar algum conteúdo ou se é possível continuar avançando, reorientando o processo de aprendizagem.
A avaliação é um processo constituído por diversas etapas e ela pode ser de modalidades/tipos diferentes, sendo percebida como atividade prática, que contempla certos aspectos
conceituais e atitudinais.
Por meio da avaliação, o professor poderá verificar os conhecimentos prévios do aluno,
poderá conhecê-lo, fazer sondagens, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento
do aluno e ajustar o programa das disciplinas às condições deste aluno, realizar com ele a auto
avaliação do que sabe e do que ainda não sabe, poderá saber como o aluno está para, então,
relacionar o que já sabe com os novos conhecimentos e identificar as dificuldades, suas causas
e solucioná-las, dando encaminhamento correto ao processo de ensino-aprendizagem e regulando-o.
Podemos perceber que o educador tem um papel importante em relação à avaliação,
pois como mediador do conhecimento ele deve ter a sensibilidade e a intenção no momento
em que utiliza a avaliação escolar, sendo que esse método deve ser utilizado para analisar o
conhecimento construído e identificar problemas dentro do processo ensino aprendizagem, acreditando que existem várias maneiras de se aprender.
A avaliação não deve ser um meio de atingir resultados, e sim deve ter como ponto de
partida a qualidade do resultado que está sendo construído com o aluno. Ela faz parte de um ato
pedagógico, pois o educador apresenta seus atributos quando está ensinando, sempre com um
olhar direcionado a propósitos para definir o melhor desenvolvimento intelectual e a capacidades
dos alunos diante da sociedade.
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OS INSTRUMENTOS LÚDICOS UTILIZADOS PARA
DESENVOLVER O CONCEITO DE APRENDIZAGEM
DAS CRIANÇAS E SUA IMPORTÂNCIA NA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

RESUMO: 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, situações imaginárias são construídas, o jogo de xadrez, que
envolve raciocínio lógico, a casinha que envolve o social, todos eles desenvolvem o cognitivo da criança proporcionando diferentes tipos de envolvimento. O brincar representa um
importante fator no desenvolvimento social da criança, pois é por meio da brincadeira que o
ser humano amplia sua capacidade de interagir num mundo extremamente simbólico. Além
deste se tornar um recurso imprescindível na construção da identidade da autonomia infantil,
contribuindo no desenvolvimento de sua linguagem. 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.

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

A

prática de jogar está inclusa no universo da criança desde seus primeiros anos
de vida, a capacidade de representar e brincar com símbolos estão presentes
na vida das crianças desde o seu segundo ano de vida, neste período a criança
passa a estabelecer uma ponte entre a imaginação e a realidade.
A partir daí as brincadeiras passam a ter maior significado estimulando a construção do
conhecimento. A ausência da pressão do ambiente cria um clima bastante propício para investigação necessária e a solução de problemas, a brincadeira permite à criança a flexibilidade para
buscar alternativas de ações e soluções de problemas.
O que quer dizer que a criança é livre para escolher papéis e definir regras, neste processo a criança toma a iniciativa planeja e substituem o significado dos objetos com o intuito de
reproduzir relações, fenômenos, todos observados por ela, refazendo sua vida, e corrigindo - a
sua maneira revivendo e resolvendo todos os conflitos vividos.
A própria criança revela a satisfação em desenvolver na escola atividades matemáticas
como foi identificado no presente estudo. É preciso aproveitar esta satisfação da criança em relação ao lúdico para se obter eficiência no desenvolvimento de habilidades motoras e raciocínio
lógico, criando e estimulando atividades que possibilitem trabalhá-las, para que com o passar do
tempo a criança consiga reparar seus problemas, com a cooperação de todos que lidam com
seu processo de formação da criança.
É papel do professor e de seus auxiliares, conhecer os problemas e analisá-los estudando as dificuldades das crianças, verificando seus interesses, estudando a causa dos seus problemas e organizando um trabalho que busque corrigir, ou pelo menos diminuir as dificuldades
apresentadas, buscando fornecer condições básicas para que o indivíduo possa desenvolver
uma vida produtiva e feliz.
O profissional atento à questão das diferentes habilidades que as atividades lúdicas promovidas podem minimizar as diferentes dificuldades e promover uma satisfação da criança pelo
ambiente escolar principalmente para aprender matemática.
O objetivo deste artigo é perceber o que é possível fazer para desenvolver todos os sentidos da criança, auxiliando-a no desenvolvimento da linguagem, do afetivo, da moral e do sistema
físico motor contribuindo para o sucesso do processo educacional no qual ela está inserida.
Trabalhando atividades dinâmicas por meio de brincadeiras que envolvam marcha, força,
lateralidade, enfim exercícios importantes para toda a sua vida, prevenindo, desenvolvendo e
corrigindo mutuamente problemas de aprendizagem.
Este artigo contribui para que se entenda a importância do brincar no desenvolvimento
infantil, servindo como parâmetro para que se valorize e se reorganize as atividades desenvolvidas de forma a perceber a importância do jogo e do brincar na vida do indivíduo. Auxiliando
e valorizando o brincar, e sua eficiência, podendo este ser o caminho para que o processo de
aprendizagem se torne realmente produtor de conhecimento e trabalhe as habilidades específicas do indivíduo.
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OS INSTRUMENTOS LÚDICOS
UTILIZADOS PARA DESENVOLVER O
CONCEITO DE APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS E SUA IMPORTÂNCIA NA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Existem ainda inúmeras atividades que
desenvolvem o senso de lateralidade ordem,
força e que podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades como trepar, marchar,
arremessar, lançar, ataque, defesa, força e que
são de suma importância para desenvolver o
sistema mental da criança prevenindo os problemas de aprendizagem de forma eficiente. A
vantagem de todos eles é trabalhar por meio
da imaginação e da competição as dificuldades levando a criança a superá-las e corrigi-las,
sem maiores problemas para seu desenvolvimento.
Para Piaget apud Friedman (1996, p.
65), “o jogo, é um fator de grande importância no desenvolvimento cognitivo que deriva da
interação da criança com o meio ambiente”.
Para tal distinção levantam-se os seguintes critérios: O brinquedo (jogo) deve ter um fim em
si mesmo, ser espontâneo, dar prazer, ser uma
atividade que envolva motivações intensas. Ao
jogar, a criança incorpora o mundo a sua maneira.

O jogo então, assume o papel de ferramenta importante 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 criado
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.
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. 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.

Ao falar de jogo, (PIAGET apud FRIEDMAN 1993, p.64) trabalha como recurso a mais
na Educação Infantil, pois a sua apresentação
sócio dramática, simbólica ou de representação proporciona a criança maior desenvolvimento cognitivo e social de forma que possibiPorém, o jogo não representa apenas o
lite à suas várias representações.
vivido, ele serve também para preparar para o
futuro, é neste espaço livre das pressões que as
Para Piaget o brincar é a mais alta ex- habilidades são desenvolvidas, servindo como
pressão de jogo simbólico, pois, possibilita à suporte para dificultar suas fases quando necescriança o desenvolvimento de habilidades pes- sário, haja vista a afirmação do autor : “a aquisisoais como audição, classificação de sons, ção de uma nova fase de jogo não exclui a anteidentificação e verbalização que dão base para riores” (FREIRE, 2001, p. 117), assim acontece
a interpretação de experiências diversas. Estes com a criança, o conhecimento não é esquecido, mas é acumulado, oferecendo maiores graus
fatores são importantes, pois, ajudam o desende dificuldade e assimilação conforme ocorrem
volvimento psicológico da criança.
(FREIRE, 2001).
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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 (FREIRE, 2001).

O conhecimento do corpo, e as técnicas utilizadas que envolvem técnicas de reprodução, contato com o meio raciocínio, coordenação por meio de determinadas regras e
ritmos, adaptando o meio, o espaço e os materiais de forma adequada, para que os conhecimentos sejam assimilados coerentemente pela
Para conseguir o avanço esperado é criança (FREIRE, 2001).
necessário que a criança seja inserida no ambiente de brincar, buscando ao mesmo tempo
Para tanto, é preciso adequar o grau
soluções, reflexões, análise e criação. Valendo- de dificuldade ao grau de complexidade que se
-se destes pontos a criança desenvolve a ima- quer alcançar. Para a criança em formação é
ginação podendo não só resolver problemas e importante determinar atividades que permitam
situações, mas por meio da criatividade encon- que os problemas sejam resolvidos de acordo
tra várias maneiras de resolvê-las ampliando com a forma que vão aparecendo (FREIRE,
suas habilidades conceituais (FREIRE, 2001). 2001).
A psicomotricidade é um fator de
grande importância para o indivíduo, pois,
está o relaciona ao meio físico ao trabalhar os
componentes de ordem física, afetiva, motora.
Portanto, dentro da nossa prática educacional,
quando falamos de jogo, movimento, brincadeira, a forma como este se realiza, e como ele
é exteriorizado pela criança em formação estão
falando em psicomotricidade (FREIRE, 2001).
Ao jogar a criança vê-se em situações
que a colocam em contato com o mundo e
que a auxiliam em sua formação, é brincando que a criança determinará se será um adulto feliz ou infeliz com raciocínio lógico rápido
para resolver as mais diversas situações. Esta
situação transporta a criança do real para o
imaginário e vice-versa, tornando possível que
algum tipo de conflito seja eliminado durante o
ato de brincar. É possível afirmar diante disto
que provavelmente teremos motoristas adultos
mais condescendentes com as dificuldades do
trânsito e, portanto, adultos mais felizes.

Na educação psicomotora é possível
trabalhar e desenvolver atividades que se liguem ao movimento e que trabalhem a perceptividade, os sensórios e o sistema motor
atuando como prevenção de distúrbios de
aprendizagem. Este segundo Lapierre, vem
sendo utilizada na educação infantil para evitar
distúrbios neuróticos no desenvolvimento da
criança. É importante destacar também algumas funções desenvolvidas ao se trabalhar a
psicomotricidade seriam elas a velocidade, a
reação, a força, equilíbrio, a coordenação, o ritmo a agilidade, a resistência, a flexibilidade a
descontração e o respeito individual de cada
um (WINNICOTT apud ROSA, 2001).

Todos os fatores importantes para o
desenvolvimento do indivíduo que brinca desde sua mais nova infância, posso garantir isso,
pois, observando um bebe recém-nascido com
seus três ou quatro meses de idade, observo
que eles já se atém ao fato de sua mãe esconder o rosto atrás de uma fralda e quando está o
aparece sorri como se houvesse achado o que
Dentro de cada prática corporal de mo- estava procurando (WINNICOTT apud ROSA,
vimento, existe um saber fazer que estejam em 2001).
constante mudança, os procedimentos utilizados para realizar as atividades, as buscas de
Neste ato de esconder-se e aparecer
soluções, as regras criadas, acaba se tornando à mãe desenvolve na criança a atenção, a permeios eficientes de resolver problemas, e per- cepção e o senso de direção, pois ela olha para
mitem a evolução do indivíduo de forma com- o lado que a mãe irá puxar a fralda e supostapleta.
mente aparecerá. Prova eficiência do trabalho
com a psicomotricidade preventiva, pois, sem
grandes traumas de aprendizagem, a criança
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desenvolve-se por completo, aprendendo todos os fatores necessários para que seja um
adulto de sucesso e o mais interessante brincando, e neste processo de brincar é possível
que se repita o mesmo exercício quantas vezes necessárias sem exaustão ou reclamações
por ser um ato prazeroso e que exige atenção
(WINNICOTT apud ROSA, 2001).
É preciso saber, portanto que a cada
momento de aprendizagem, e a cada grau de
complexidade a técnica utilizada, os conhecimentos prévios são mobilizados por seus diversos recursos operacionais, o que permite
a nós quanto observadores retroceder no processo de ensino aprendizagem ensinando-lhes
o que está defasado e assim alcançar as metas traçadas. Assim observadas as dificuldades, é possível alcançar os ganhos do processo (WINNICOTT apud ROSA, 2001).

porcionando diferentes tipos de envolvimento.
O brincar representa um importante fator no
desenvolvimento social da criança, pois é por
meio da brincadeira que o ser humano amplia
sua capacidade de interagir num mundo extremamente simbólico. Além deste se tornar um
recurso imprescindível na construção da identidade da autonomia infantil, contribuindo no
desenvolvimento de sua linguagem.
A infância é o período do possível, e da
fantasia, é durante este período que a criança
necessita ter contato com diferentes formas de
jogos e brincadeiras, pois tais experiências são
saudáveis e apropriadas ao desenvolvimento e
precisam ser proporcionadas. A imaginação infantil se caracteriza por ser um campo fértil, isto
é, ela cria e guarda imagens muito facilmente,
por meio do brincar e jogar a criança expressa
quais são suas dificuldades, atribuindo vida a
seres inanimados, ela consegue além de encontrar prazer no ato realizado, mas também
expressa o problema ao qual ela está inserida
e não consegue falar sobre ele (WINNICOTT
apud ROSA, 2001).

Porém, para que haja eficiência no processo de brincar é preciso antes de qualquer
coisa entender o que é jogo, para que se joga
e a importância do brincar não só na primeira
infância, mas por toda vida. Segundo Winnicott,
descrito por Rosa (2001) em seu livro, os adulÉ interessante, portanto, considerar o
tos são felizes e criativos, capazes de contar jogo um termo com precisão indefinida, pois
estórias e relacionar-se com pessoas porque este assume vários significados quando utitreinaram bastante durante sua infância.
lizado para diagnosticar ou corrigir falhas no
processo educativo e de desenvolvimento da
Brincar então se torna a partir daí algo criança, haja visto que a natureza do jogo é
muito sério, um ato de produzir milagres e cor- uma ação voluntária e se for imposta deixa de
rigir falhas que até então nos parecia impossí- possuir seu significado. Segundo Friedmann
vel de serem corrigidas, para tanto é necessá- (1996), por muito tempo, o jogo infantil era aliario entender primeiramente o que é jogo, sua do à recreação somente, mas na Idade média
importância no desenvolvimento individual de foi considerado algo muito sério, pois este esticada um e a visão dos especialistas sobre a mula a inteligência e facilitava os estudos.
questão. Assim os jogos e brincadeiras, caracterizam-se por serem atividades livres, na qual
Atendendo as necessidades infantis da
a criança brinca pelo prazer de realizá-las sen- época (FRIEDMANN, 1996, p.18). Atualmente
do uma manifestação espontânea possuindo a os Referenciais Curriculares Nacionais deixam
função de perpetuar a cultura infantil (WINNI- claro todo o direito que as crianças têm de viCOTT apud ROSA, 2001).
ver experiências significativas na educação infantil, ressaltando o quanto é possível aprender
Quando falamos de jogos, englobam e desenvolver a psicomotricidade por meio dos
vários aspectos, estes trabalham o faz-de-con- jogos, brincadeiras e danças.
ta, onde situações imaginárias são construídas, o jogo de xadrez, que envolve raciocínio
lógico, a casinha que envolve o social, todos
eles desenvolvem o cognitivo da criança pro-
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A utilização do jogo como objeto pedagógico mostra a relevância deste como instrumento para situações de observação e diagnóstico do desenvolvimento infantil. A criança
ao manipular diferentes objetos, desenvolve
sua capacidade sensória motora, interagindo
com o meio, crescendo física, emocionalmente
e socialmente. Ao utilizar tais técnicas como
apoio estamos colaborando para o sucesso do
processo de seu desenvolvimento, resgatando
a criança e criando um ambiente significativo
para ela. As situações lúdicas favorecem de
forma eficiente a construção do conhecimento
da criança, unindo o lúdico ao processo educativo, oportunizando para a criança o acesso
e o desenvolvimento a várias habilidades do
conhecimento.
Ao incluir os jogos infantis nesta prática, deve-se ter em mente um objetivo claro,
para que o jogo não se perca e possa contribuir para o desenvolvimento de um ambiente
favorável, mediando o processo educativo e
a necessidade das crianças, contribuindo, sobretudo com os períodos sensório motores e
pré-operatórios, estruturando o tempo até que
estes cheguem à lógica, deixando as crianças
mais motivadas, a usarem a inteligência para
jogarem bem, esforçando-se para superar os
desafios sejam eles cognitivos ou emocionais
(FRIEDMANN, 1996).

Para Kishimoto (2002) o jogo só pode
ser jogo quando é livre e espontâneo realizado
pelas crianças, caso contrário é trabalho ou ensino. Por ser uma categoria com propriedades
amplas, o jogo foi estudado por historiadores,
filósofos, linguistas, antropólogos, psicólogos
e educadores. O jogo tem recebido apresentações de diversas concepções, para psicólogos ele é auxiliar no desenvolvimento infantil, o
jogo é um recurso para educar e desenvolver a
criança, pois o ato lúdico permite ao indivíduo
criar uma relação aberta e positiva com a cultura lúdica (KISHIMOTO, 2002).
A cultura lúdica é antes de tudo, um
conjunto de procedimentos que torna o jogo
possível, e, portanto, uma atividade que atribui
significados de vida comum com a ideia de faz
de conta e de rupturas da vida cotidiana. Dispor desta cultura é dispor de referências que
permitem interpretar o jogo, não dispor destas
referências é não poder brincar. Sendo então o
jogo uma questão de interpretação, e a cultura
lúdica oferece referências corretas para esta interpretação (KISHIMOTO, 2002).

OS BENEFÍCIOS DA LUDICIDADE PARA
A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
O desenvolvimento é o processo que
permite que o indivíduo construa ativamente as
relações que são estabelecidas entre os meios
físicos e sociais, e suas características uma vez
que o desenvolvimento possui uma dinâmica e
um ritmo de atuação própria, que resultam da
atuação de princípios funcionais que agem em
uma constante. Para que estas características
sejam adquiridas é necessário que sejam formadas as ações e operações motoras mentais que
são construídas inicialmente pelo ato do brincar
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA,1991).

Quando a criança brinca sabe que sua
conduta não é racional aos olhos de quem
observa, mas ela não está nem preocupada
em convencê-los sua busca é por respostas
que muitas vezes não consegue obter por vias
ditas normais.Enquanto a criança brinca, sua
atenção está concentrada está se apropria de
elementos da realidade que está vivendo dando – lhe novos significados. Ao assumir novos
papéis, baseada em algo que já aconteceu, ela
desenvolve a sua imaginação e interpreta a realidade. Em contrapartida o jogo é educativo, e
Para isso apoiamos esta fase em ações
desvirtua este critério quando dá prioridade à
que envolvam as conquistas, e ao autodomínio,
aprendizagem e ao desenvolvimento de habilio que dá origem a socialização. Este fato por
dades (FRIEDMANN, 1996).
sua vez, se baseia no desenvolvimento cognitivo
e afetivo do indivíduo, acrescentando a estes, o
desenvolvimento da linguagem, ligando-se diretamente a construção do conhecimento cultural
da criança (VYGOTSKY apud OLIVEIRA,1991).
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Tal construção, baseia-se em fatores ligados ao seu meio psicossocial que apresenta
de certa forma modelos de ações e atitudes
do ambiente em que se está incluso. Isto diz
respeito a fala, dialeto, música, ritmos e danças. Esta construção de conhecimento se dá
por meio do desenvolvimento e da aprendizagem sendo o ponto essencial da construção,
tendo como partida as interações com o meio
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA,1991).
Apoiar o aprendizado em situações
lúdicas que estimulem a criança a experimentar, testar, refazer, busca, pensar, é importante,
para que a mesma tenha suporte adequado
para realizar a assimilação do que se busca
ensinar, para tanto, ao apoiar-se nas músicas
que trabalham toda esta gama de informações
oferecendo um leque de opções para que a
criança possa chegar ao produto final, é de
suma importância, pois assim o aprendizado
se torna mais significativo e prazeroso para
quem o recebe, tornando-se eficiente para o
quem o recebe.
Atualmente, o BNCC (2017), explicitam
o direito que toda criança tem de viver experiências significativas em sua educação infantil,
ressaltando o quanto é possível aprender por
meio da brincadeira, sua utilização com cunho
educativo com objetivos pedagógicos auxilia
o desenvolvimento da criança. “Ao brincar, ela
desenvolve sua capacidade sensório-motora e
interage com o meio crescendo física, emocionalmente e socialmente”(FRIEDMAN,1996, p.
17).
Ao servir-se deste método, o professor
está colaborando para o sucesso do processo
ensino-aprendizagem, isto quer dizer que durante esta prática ocorre a potencialização de
situações em que a criança é estimulada, incentivando assim a participação dela por meio
de um objeto significativo para ela.

“As funções do lúdico são consideradas diversificadas, pois, proporcionam diversão, dão prazer, podem educar, complementam os saberes, incentivam a exploração,
participação, estimulam a construção de conhecimentos e cativam à atenção”( FREIRE,
2001,p. 19) . Desta
maneira deve-se ter
um olhar pedagógico como instrumento valioso no desenvolvimento infantil, tornando as
atividades atraentes aos olhos recebendo uma
dimensão educativa incomensurável.
Segundo Kishimoto, (1999, p.63),a
infância é normalmente caracterizada pelos
signos do prazer ou os demonstra por meio
do sorriso. Esse processo traz muitas contribuições aos aspectos: corporal, moral e social
das crianças, pois, elas oportunizam o desenvolvimento de regras culturais do meio renovando suas ideias, estimulando a imaginação
e comportamentos por meio da vivência de situações lúdica.
Segundo Friedmann (1996), quando
a criança brinca, ela realiza mais do que um
ato de brincar, a criança realiza a comunicação com o mundo tornando-o uma verdadeira fonte de dados assim brincadeira acontece
em vários e diferentes momentos do cotidiano
infantil, porém, devido a uma falha, na escola brincar fica em segundo ou terceiro plano,
pois o educador em sala de aula se preocupa
primeiro com o planejamento, depois com os
objetivos a serem seguidos o que demanda
muito tempo, atrapalhando assim o momento
de brincar.
Porém, se este deveria ser valorizado
uma vez que nela encontra-se um aspecto muito significativo, no qual devemos dispensar um
olhar especial, pois como o retém brincar muita atenção e observação das crianças, a música pode se tornar uma forte aliada no trabalho
a ser desenvolvido, com o principal dever de
resgatar a atividade lúdica como caminho para
espontaneidade e o desenvolvimento integral
das crianças, favorecendo a aprendizagem
de diferentes culturas. Diante desta realidade,
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muitas crianças participarão de brincadeiras
musicais somente na classe, sendo que este
ambiente se torna extremamente importante
para auxiliar o desenvolvimento e a troca de
experiências entre adultos e crianças.

Tais brincadeiras entre outras funções,
tem como prioridade, ajudar aos alunos a desenvolver suas habilidades motoras como, permitir que a criança tome consciência de seu
corpo, e suas partes além de seus respectivos
movimentos. Ao perceber seu próprio desenvolvimento físico, a criança reconhece seu corpo como veículo de informação e comunicação
com o meio físico e humano desenvolvendo-as
psico e motoramente, coordenando seu equilíbrio lateralidade e movimentos, associado ao
respeito pelo espaço do outro favorecendo seu
senso espacial (KISHIMOTO,1996).

Para Piaget apud Friedman (1996, p.
65), “o brincar e o jogar, são fatores de grande
importância no desenvolvimento cognitivo que
deriva da interação da criança com o meio ambiente”. Para tal distinção levantam-se os seguintes critérios: O brinquedo e a brincadeira
devem ter um fim em si mesmo, ser espontâneo, dar prazer, ser uma atividade que envolva motivações intensas. Ao brincar e cantar,
De acordo com Piaget, a utilização das
portanto, a criança incorpora o mundo a sua atividades motoras, contribuem com o desenmaneira.
volvimento cognitivo da criança, ampliando seu
aprendizado intelectual, possibilitando compreO brincar assume dois papéis impor- ender e ser compreendido no mundo em que
tantíssimos no desenvolvimento do indivíduo, vive. Para valorizar o trabalho com as músicas
o primeiro de termômetro que mede o proble- é preciso então, observar como as crianças
ma existente no grupo; E trabalhando-se em se expressam, e o modo como estas o fazem,
grupo é possível corrigir os problemas criados. e como estas ocupam lugar em suas vidas, é
Quando a criança está motivada a participar normal observar as crianças cantando o tempo
do processo ensino-aprendizagem, ela se con- inteiro, ao realizar uma atividade, ou ao distraircentra mais e melhor, não apresentando pro- -se entre uma brincadeira ou outra (KISHIMOblemas de disciplina tornando-se participativa, TO,1996).
e concentrando suas energias nas situações
de aprendizagem (KISHIMOTO,1996).
Esta valorização é facilmente realizada
por meio das brincadeiras infantis oferecidas
Neste momento, o papel do professor é graças ao vasto repertório de atividades, ofeimportantíssimo nas atividades como fator fun- recendo interações diversas para que as criandamental para aprender. Além de motivador o ças possam por meio de tais interações entrar
professor tem papel importante de orientador, em contato com as mais diversas linguagens,
pois é orientando e ensinando que as crianças favorecendo o desenvolvimento de suas habiliverificaram suas habilidades, capacidades e dades (KISHIMOTO,1996).
atividades para sustentar-se sozinha utilizando maneira correta a música, filtrando o
que é bom ou ruim para os ouvidos da criança
(KISHIMOTO,1996).
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,1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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, entendendo com se vive em sociedade.
O jogo infantil não se equipara ao jogo do adulto, porque o adulto quando joga se afasta
da realidade, sendo simplesmente usado como lazer. Já a criança não, ela quando joga avança
novas etapas de domínio no mundo que a cerca, aumentando sua autoestima, e resolvendo
conflitos que venham a surgir.
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.
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.
Comparada com a situação escolar, o jogo em uma visão simplista mostra-se pouco
estruturado e sem função explícita, porém, trabalha para o desenvolvimento da zona proximal
da criança desenvolvendo seu pensamento adulto. Este ponto é possível pois são as regras que
permitem que a criança se comporte de forma diferenciada do que ela realmente é, transformando o que é natural e permitindo que ela entenda os diversos papéis sociais. Tais jogos são excelentes oportunidades de contribuir a linguagem da criança com diferentes objetos e possuindo
diferentes situações estimulando a linguagem externa e a ampliação do vocabulário.
Percebe-se que a brincadeira mostra um pouco da personalidade da criança, devendo o
professor estar atento para conhecer todas as crianças. Incentivando a troca trabalhando com a
socialização entre as crianças, o professor ensina a controlar o sentimento de posse contribuindo com a formação do cidadão desenvolvendo valores sociais coletivos.
Na sala de aula o professor e os alunos sentem-se presos, pois a sala é marcada pela
seriedade e o conteúdo é garantia de que o papel da escola foi realizado com competência, e
quando a brincadeira ocupa o lugar do conteúdo na concepção de muitos os professores não
estão trabalhando.
As trocas mediadas pelo processo de cantar dentro da cultura do grupo, nos permitem
ensinar e compreender melhor a realidade que nos cerca, contribuindo para a formação coletiva
do indivíduo, por meio da exploração interna e externa durante sua realização das atividades
propostas.
Os limites oferecidos por meio das propostas permitem dar a criança
alicerces para que se perceba o que pode ou não se pode fazer, o que
vem a ser dentro e fora, ser ou não ser, pertence ou não pertence, etc,
oferecendo as crianças equilíbrio lateralidade, respeito, e senso ético
para conviver em sociedade. Enquanto se brinca, organizam-se movimentos no espaço, promovendo o desenvolvimento de estruturas
temporais sem as quais as crianças não poderiam expressar-se de
forma coerente, representando diferentes níveis de desenvolvimento
cognitivo das crianças.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:
ASPECTOS PEDAGÓGICOS NO COTIDIANO
ESCOLAR

RESUMO: A educação inclusiva, realidade presente e necessária na sociedade contemporânea,
vem ressaltando a necessidade de que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de
acesso e atendimento na escola pública. Os indivíduos diagnosticados com o Transtorno do
Espectro Autista, particularmente, denotam ações pedagógicas efetivas, especialmente na
educação infantil. Esperamos que a escola, enquanto espaço de interlocução de saberes e
práticas culturais, possa oportunizar ambientes de trocas e oportunidades entre os indivíduos, suas experiências, conhecimentos e necessidades individuais, assumindo seu papel de
construção de aprendizagens e de respeito às diferenças, colocando a diversidade como fator
preponderante na apropriação de conhecimentos humanizados pelo respeito ao outro.

Palavras-chave: Autismo; Currículo; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

A

primeira etapa da educação da criança, que acontece na educação infantil, representa o espaço onde, pela primeira vez, as crianças vivem situações de aprendizagens coletivas, não sendo, portanto, o centro da atenção, o que permite a
percepção de integração dessa criança como parte de um sistema social, onde são exercidos
direitos e deveres. É um período em que a participação nas atividades em grupo, a sociabilização, solicitude com os outros, o respeito a direitos e a responsabilidade, a aquisição de autonomia para solucionar dúvidas e conflitos são estabelecidos. Mais que o cuidar, a educação infantil
é um período de aptidão em que se promove a transição gradual do mundo de brincadeiras
egocêntricas, centralizadas apenas no desejo da criança e para a criança, para o mundo dos
conceitos e da lógica que permeia a sociedade e a formação do indivíduo.
Para a educação inclusiva, esse período releva ainda maior intensidade, pois oportuniza
à criança situações que lhe permite adaptar-se constantemente às transformações que o contato social exige, sem deixar de considerar a necessidade de encaminhar também os saberes
básicos. Muito diferente do atendimento familiar dado à criança com necessidades especiais,
que em geral pauta-se no protecionismo e no atendimento das necessidades pessoais básicas,
que lhe garantam saúde e bem estar. Nesse sentido, a educação inclusiva visa garantir, além
dos cuidados essenciais que se garante a qualquer indivíduo na escola, a ampliação de sua
autonomia e a aquisição dos saberes cognitivos.
Os sistemas educativos devem dar respostas às múltiplas necessidades da sociedade,
considerando os desafios que a educação inclusiva impõem a cidadãos que por décadas foram
esquecidos e abandonados por políticas públicas que não defendiam ou atendiam seus direitos
e por um sistema educacional segregatório, que caracterizava o aluno deficiente como incapaz.
Especialmente alunos com transtornos que não permitem uma definição precisa de diagnóstico
e, portando, uma forma única e padronizada de atendimento educacional, como é o caso de
crianças com síndrome do espectro autista, que como toda a criança, apresenta ritmo próprio
de desenvolvimento e de interesses, mas tem capacidade de desenvolver-se, aprimorar os aspectos físico, motor, cognitivo, psicomotor, social e emocional.
Deste modo, esta pesquisa tem o objetivo de ampliar as reflexões acerca dos aspectos
históricos da educação inclusiva e da inclusão de alunos com autismo nas escolas da rede pública, destacando a importância do trabalho pedagógico, das ações propostas pela escola e
da relação da família para o atendimento ao aluno com síndrome do espectro autista, buscando
assim ampliar as discussões sobre o tema, considerando-se a necessidade de oferecer atendimento que permita ao aluno ampliar sua autonomia, aliando o desenvolvimento de todas as
potencialidades apresentada por cada criança (físicas, sociais, afetivas ou intelectuais),
atingindo assim o desenvolvimento global do Indivíduo, de acordo com suas potencialidades
individuais, numa sala de aula heterogênea, garantindo a troca de experiências e saberes, numa
cultura culturalmente diversa.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL:
CONTEXTUALIZAÇÃO
A educação especializada teve início
no Brasil Colônia, no século XVII , porém é
apenas na metade do século XIX que surgem
as primeiras ações direcionadas à educação
especial, através da fundação do Instituto de
Meninos Cegos ou Instituto Benjamin Constant
e do Imperial Instituto de Surdos-Mudos, posteriormente denominado Instituto Nacional de
Educação de Surdos – INES, ambos no Rio de
Janeiro (JANNUZZI, 2004, p.2).
Mesmo diante das mudanças concebidas para a expansão do ensino primário, secundário e fundação da USP – Universidade de
São Paulo (décadas de 30 e 40), a educação
especial seguia deixada de lado, sem ações
que acolheram as crianças com necessidades
especiais. (RAMPELOTTO, 2004). Apenas a
partir da década de 50, influenciado pelo panorama mundial, que o Brasil passa a preocupar-se com a educação especial, com instituições
públicas e privadas sem fins lucrativos, com
destaque especial para a Sociedade Pestalozzi
do Brasil/1945 e a APAE - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, que mais tarde em
1962 já com 16 instituições criou a sua Federação, denominada FENAPAES.
Mas foi em 1957 que o governo investiu
em campanhas voltadas à educação especial,
oferecendo educação pública às crianças através de classes especiais formadas em escolas
regulares e escolas especialistas em educação
especial. Atendimento público só se deu a partir de 1957 quando o governo criou campanhas voltadas à educação especial (JANNUZZI, 2004).
Em 1989, o governo brasileiro estabeleceu normas legais com o objetivo de garantir
e preservar direitos às pessoas portadoras de
deficiências físicas: lei nº 7.853/89, que em seu
artigo 1º estabelece “normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais
e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social”(D.O.U.
24/10/89). A lei aborda aspectos importantes,
como segue:

• Inclusão da Educação Especial
como modalidade no sistema educativo, abarcando todos os níveis
de ensino;
• Obrigatoriedade de oferta gratuita
da Educação Especial na rede pública de ensino;
• Atendimento obrigatório de programas de Educação especial em
unidades hospitalares, nas quais
estejam internados pessoas com
necessidades educativas especiais;
• Direitos de benefícios, incluindo material escolar, merenda escolar e
bolsa de estudo;
• Matrícula compulsória dos alunos
NEE em cursos de ensino regular
público e particular.
Além desta lei específica ao tema, a lei
nº 9.394/96 – LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da educação) destina um capítulo à Educação
Especial: capítulo V, garantindo às crianças
portadoras de NEE matrícula preferencialmente nas redes públicas de ensino, além de determinar “serviços de apoio especializado na
rede regular para atender às peculiaridades da
clientela de educação especial” (art. 58, parágrafo 1º), de modo a viabilizar sua educação,
garantindo-lhe a possibilidade de integração
social com demais crianças, sem no entanto
excluir a possibilidade ou necessidade de atendimento ou serviços especializados para casos específicos, quando da impossibilidade de
atendimento nas escolas regulares (parágrafo
2º).
Muito embora estes direitos estejam
amparados por lei, cabendo ao estado o compromisso e obrigatoriedade de oferecer e ampliar o atendimento aos alunos com NEE na
própria rede pública de ensino, a realidade
que se apercebe é muito diferente: os recursos
pedagógicos são insuficientes e deficitários, a
formação docente não corresponde às necessidades para atendimento adequado das crianças em NEE e, em geral, o apoio ou serviço especializado a que a lei se refere é insuficiente
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ou inexiste. Embora não possamos negar que
houve um avanço considerável desde a época
da negligência, ainda há muito a ser conquistado, entre avanços e retrocessos estamos chegando a uma nova etapa no que diz respeito à
educação especial.
Ainda hoje se percebe muitas dificuldades para trabalhar adequadamente a inclusão
nos moldes atuais aplicados nas escolas da
rede pública. Há várias dificuldades a serem
discutidas e analisadas, desde a formação docente, aspectos relacionados às questões do
espaço físico e falta de equipamentos adequados, despreparo e desconhecimento das necessidades do aluno com necessidades especiais, falta de material pedagógico e de apoio
para o trabalho com a criança e por aí afora
(grifo da autora). Em geral, o que se percebe é
o trabalho diversificado que procura integrar a
criança com NEE ao cotidiano da classe, buscando sua participação e atuação nas atividades desenvolvidas, sem, no entanto, percebermos um projeto pedagógico realmente voltado
à sua realidade.
A educação inclusiva seguiu trilhas
distintas da escola regular, uma vez que se
acreditava que apenas em instituições “especializadas” seria possível atender didática e
pedagogicamente estes alunos. Na década de
90, quando as discussões acerca do atendimento às crianças “deficientes” abordam a necessidade de mudanças nos modelos educacionais até então aplicados, onde as crianças
com necessidades especiais ficavam limitadas
às escolas especiais, onde os “iguais” eram
mantidos, surge um novo paradigma que causa controvérsias e discussões: a inclusão dos
alunos com necessidades especiais em escolas regulares, e mais ainda, em classes regulares (MENDES, 2003).
Freinet (2001, p. 19/21) traz em sua
pedagogia a preocupação com a formação social do indivíduo e cita que é importante uma
educação através do trabalho mútuo e da cooperação de todos. Morin (2002, p. 19-20) de-

fende a interligação de todos os saberes, pois
o conjunto beneficia o ensino, proporcionando
ao sujeito fazer relações obtendo assim uma
aprendizagem significativa.
Atuar em classes heterogêneas certamente traz um grande desafio ao educador,
mas não se pode negar a importância desta diversidade, que acolhe muitas diferenças e traz
também a oportunidade de vivenciar valores
importantes que perpassam a importância do
aprendizado cognitivo. A diversidade em sala
de aula pode levar além da integração, trazendo a oportunidade de vivenciar a cooperação e
a troca de valores nas interações, entendendo
e aceitando as diferenças, além de demonstrar
a importância de cada indivíduo na mediação e
construção da sociedade, especialmente através da integração que a educação inclusiva
permite.

TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA: BREVES CONSIDERAÇÕES
Estudos realizados com crianças em
1943 pelo psiquiatra Leo Kanner, delimitaram
características peculiares, diferentes às demais
síndromes já diagnosticadas. Fator determinante para o diagnóstico Autista, a questão da repulsa pelo contato afetivo e a dificuldade de
socialização chamaram atenção de Kanner, assim como outros aspectos específicos:
Kanner, em 1949, refere-se ao quadro com o nome de
Autismo Infantil Precoce, evidenciando sérias dificuldades de contatos com pessoas, ideia fixa em manter os
objetos e as situações em variá-los, fisionomia inteligente, alterações na linguagem do tipo inversão pronominal, neologismo e metáforas (Rodrigues, 2010, p.18).

O termo autismo significa “por si mesmo”, autós em grego, que define o comportamento dos indivíduos assim diagnosticados,
nomeando o comportamento do autista como
um indivíduo centrado em si mesmo, sem capacidade ou com dificuldades em se relacionar
com o outro. O termo autismo foi usado pela
primeira vez por Eugene Bleuler em 1911, relacionado a sintomas encontrados na esquizofre576
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nia. De acordo com Rodrigues, a autora define
que os indivíduos com autismo apresentam
comportamento ausente, fora da realidade, o
que lhes impede de comunicar-se com o mundo externo (BLEULER, 2013).
Em geral, não se percebe sintomas pré-estabelecidos no autismo, o que lhe daria um
modelo comum entre indivíduos com a síndrome, mas sim uma série de sintomas e dificuldades que prejudicam desde a interação social,
a comunicação ou até mesmo a realização de
atividades corriqueiras. Esta condição dificulta
o diagnóstico precoce e, por vezes demora vários anos e depende do atendimento de vários
profissionais de áreas distintas, o que acaba
por comprometer ou dificultar seu desenvolvimento, comprometendo geralmente três áreas
básicas do desenvolvimento do indivíduo, afetando diretamente seu comportamento, sua capacidade de comunicação e sua facilidade de
interação social. Como destaca Cunha (2014),
a detecção de algumas das principais características percebidas em crianças com TEA norteiam o diagnóstico e o trabalho escolar: “[...]
retrai-se, isolar-se, não manter contato visual,
resistir ao contato físico; ausência de medo
em situações de risco e perigo, não atender
quando chamada, resistência às alterações da
rotina, apropriação e manuseio de objetos, movimentos circulares com o corpo, estereotipias,
ecolalia” (2014, p.28).
Como destacado pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, o autismo não é uma
doença e, portanto, não tem cura. De acordo
com Mantoan, a incidência de casos de autismo é de cinco casos a cada dez mil nascimentos (1997, p.13). Porém, devido as dificuldades
de diagnosticar o autismo nos primeiros meses
de vida, esse diagnóstico acaba ocorrendo por
volta dos três anos de idade, quando a criança
apresenta dificuldades relacionadas a comportamentos naturais da infância, relacionados às
capacidades de interação social e de comunicação.

Em seus estudos, Piaget (2007) aponta que a interação com o meio em que está
inserido é inerente ao indivíduo e integra uma
importante funcionalidade para seu desenvolvimento e aprendizagem, permitindo-lhe adquirir conhecimentos e aprimorar habilidades,
fato que não se percebe no indivíduo autista.
Enquanto uma criança responde aos reflexos
normais do desenvolvimento, interagindo aos
estímulos externos e internos, a criança com
autismo se mantém isolada e imersa em seu
próprio universo, sem demonstrar reações ao
ambiente social em que está inserida:
A ausência do comportamento que representa dor, perigo e medo nas crianças autistas é despercebida, O
desenvolvimento emocional é confuso, surgem sorrisos inesperados. Parecem ter uma capacidade restrita
para exprimir afetos e entender emoções (RODRIGUES,
2010, p.22).

Considerando o que representa Rodrigues (2010), a criança autista pode demonstrar variações inesperadas de comportamento,
desde isolamento até agressividade, buscando contato físico ou isolando-se e inibindo a
comunicação verbal. Considerando que a linguagem verbal é uma das formas mais usuais
de interação social, tal comportamento permite
que o autista se mantenha recluso em seu universo:
[...] é na linguagem e, portanto, na comunicação, que se
concentra uma das dificuldades para as pessoas com
autismo, uma vez que poucas desenvolvem habilidades para a conversação, embora muitas desenvolvam
habilidades verbais e grande parte consiga desenvolver comente habilidades não-verbais de comunicação
(ORRU, 2012, p.185).

As características individuais são bem
distintas e envolve situações e variações muita
distintas, por esse motivo recebe o nome de espectro, sendo delimitado numa graduação que
vai de leve à mais grave, de acordo com as dificuldades de comunicação e interação social.
De acordo com o quadro clínico, o Transtorno
do Espectro Autista pode ser classificado em :
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• Autismo clássico: grau de comprometimento de leve a grave; dificuldade para manter contato visual; introspecção (indivíduos fechados em
si mesmos); apesar de dominarem
o uso da fala, não o fazem para se
comunicar com as pessoas ao seu
redor; dificuldade de interpretação
abstrata da linguagem (metáforas);
isolamento; movimentos repetitivos
e possível deficiência mental severa.
• Autismo de alto desempenho ou
Asperger: apresentam vários dos
sintomas comuns ao autismo, porém de modo bem mais leve, o que
lhes permite verbalizar as vontades,
desenvolverem habilidades e capacidades cognitivas, o que causa
confusão com alunos denominados
Alta dotação. Quando não enfrentam dificuldades de sociabilização
se desenvolvimento é favorecido,
assim como sua integração.
• Distúrbios globais de desenvolvimento sem outra especificação
(DGD-SOE): apresentam alguns
dos distúrbios do Espectro autista,
em geral dificuldade de comunicação e de socialização. Mas, no entanto, pela ausência de sintomas
determinados “chave”, não são enquadrados em nenhuma das categorias específicas do autismo.

O INDIVÍDUO AUTISTA E O TRABALHO
PEDAGÓGICO
Indivíduos diagnosticados com autismo
apresentam características singulares, mas,
em geral, em sua maioria, adotam costumes
e rotinas que amparam suas ações cotidianas.
Hábitos como manter objetos nos mesmos lugares, não atender ao chamado nominal e visual quando chamados, consumir determinados
alimentos, são pequenas ações que delimitam
sua interação com o meio externo em que se
encontra. Alguns ainda apresentam fixação por

objetos ou ambientes, ou ainda por comportamentos repetitivos. É importante compreender
que alguns destes comportamentos permite
criar uma forma de comunicação com a criança e iniciar, assim, uma forma de interação.
Nesse sentido, Mantoan destaca que:
[...] a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as
diferenças nos quais forma e instrui os alunos. E muito
menos desconhecer que aprender implica ser capaz
de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas
origens de nossos valores e sentimentos (MANTOAN,
2003, p.12).

Os autistas são resistentes às mudanças, especialmente em seus hábitos e rotinas.
Qualquer mudança em seu cotidiano de tornar
motivo de desequilíbrio emocional e passa a
ser incômodo para a criança, deixando-a nervosa e agitada. O próprio ambiente escolar nos
diversos ambientes sugere motivo para que a
criança autista se mostra reticente em participar, especialmente quando envolve brincadeiras mais barulhentas. Por esse motivo o trabalho interdisciplinar, de forma integrada, deve
ocorrer de modo gradativo e contínuo, buscando assim criar rotinas para que a criança se
sinta confortável em participar (CUNHA, 2014).
Sob esta ótica, o trabalho educativo voltado à diversidade, possibilita a diminuição de
tendências excludentes, além de garantir uma
relação mais consistente no espaço educativo.
Várias ferramentas podem auxiliar e favorecer
esta iniciativa, como a formação de grupos de
apoio e ajuda mútua, buscando um espaço
permanente de debate, reflexão e troca de experiências entre os professores, tendo em vista
a criação de estratégias favoráveis de ensino
para que o aluno progrida na aprendizagem
(CUNHA, 2014).
Enriquecendo ainda mais esta iniciativa, é possível incluir nas discussões dos
grupos de apoio a participação da família da
criança ou adolescente com NEE, que pode
contribuir trazendo informações preciosas sobre o cotidiano do aluno, seus hábitos, dificuldades e necessidades, ou mesmo de profissio578

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

nais da saúde ou prestadores de serviços que
atendam a criança com NEE.
Esta iniciativa atende às sugestões encontradas nos RECNEI’s (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), nas estratégias e orientações para
a construção da educação inclusiva, onde se
propõe a busca de “parcerias e ações conjuntas entre a saúde, assistência social, transporte, justiça e outras, garantindo a orientação, o
atendimento integral e o encaminhamento adequado às necessidades educacionais especiais”, de modo a favorecer o trabalho do educador e, principalmente, a construção de uma
educação realmente inclusiva (CUNHA, 2014).
Segundo Delors (1996, s.d.), o aprendizado deve extrapolar a visão de formação
de um indivíduo capacitado para o trabalho ou
consciente de seu papel social. Espera-se que
através da educação um indivíduo se perceba
como ser atuante, um protagonista da história,
capaz de questionar, interagir e transcender
suas limitações.

O TRABALHO DO PROFESSOR NO
ATENDIMENTO À CRIANÇA AUTISTA
A formação do profissional em educação deve possibilitar-lhe perceber seu aluno em
suas necessidades individuais, em sua integralidade e diversidade que permite a cada indivíduo reagir aos estímulos do meio em que está
inserido e, através da interação e da integração, oportunizar a troca de saberes (PIAGET,
2007). A ação do profissional em educação
permite, então, a aquisição de valores e conceitos sociais, de modo a promover reflexões e
análises diante do mundo e suas especificidades. E para isso, é necessário que o educador
esteja atualizado e antenado às mudanças e
transformações por que passa o mundo.
Para uma formação de qualidade, o
educador precisa de formação continuada, de
aperfeiçoamento constante. Em particular, no
caso da educação especial, este profissional
deveria contar com o apoio de uma equipe
multidisciplinar, capaz de auxiliar no encami-

nhamento de ações mais eficazes, de acordo
com as necessidades que cada aluno com
NEE apresenta, de modo a especificar, dentro
da base curricular, o que o aluno realmente necessita para seu desenvolvimento (MANTOAN,
2008).
A criança autista exige uma parceria família/escola, pois superar as barreiras impostas por suas limitações exige desde o empenho de ambos (familiares e professores), como
processos pedagógicos que permitam envolver
a criança e tirá-la de seu isolamento ou a integrá-la ao grupo. Muitas vezes, a criança autista
repele o contato afetivo, o que pode provocar
seu isolamento ou o comportamento agressivo.
Nesse momento, promover ações que
tragam segurança e tranquilidade à criança é
essencial. Por esse motivo, podemos afirmar
que a formação dos profissionais docente é
fundamental ao domínio de conhecimentos
que lhes permita promover ações adequadas
ao desenvolvimento da criança autista, estruturando os trabalhos pedagógicos e a escolha
dos recursos didáticos essenciais. Nesse sentido , é importante que o currículo escolar atende a educação inclusiva, através de atividades
pedagógicas adequadas para qualquer aluno
que apresente dificuldades de aprendizagem
(RIBEIRO, 2012).
Muito embora a gente perceba que a
educação inclusiva venha apresentado progressos, seja através de ações de formação
ou pelo próprio empenho do professor, infelizmente ainda percebemos que as escolas não
se encontram capacitadas para receber esses
alunos, principalmente alunos cuja necessidade apresente, como o caso dos alunos autistas, atenções diferenciadas de acordo com
suas particularidades. Para isso, o professor
necessita estar sempre atualizado, não apenas
quanto aos conteúdos teóricos que lhe permita
entender melhor a deficiência, mas sobretudo
em ações práticas que permitam interagir com
os alunos:
A proposta inclusiva da Educação (um direito assegurado) tem por fim conscientizar os (as) professores
(as) sobre as bases filosóficas, políticas educacionais,
jurídicas, éticas responsáveis pela formação de competências do profissional que participa ativamente dos
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processos de integração, desenvolvimento e inserção
da pessoa deficiente na vida produtiva em sociedade,
evidenciar o direito legal mediante dever do Estado com
a educação; e garantir, conforme determina a Constituição da República Federativa do Brasil no seu artigo
208, inciso III, o atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiências, preferencialmente na
rede regular de ensino (RODRIGUES, 2010, p.72/73).

O planejamento deve favorecer processos pedagógicos que permitam ao aluno autista participar e atividades que auxiliem seu
estímulo e a superação de suas limitações e dificuldades. Promover atividades voltadas à integração e socialização, desenvolvimento de habilidades necessárias à sua autonomia, jogos
que estimulem o raciocínio e desenvolvimento
cognitivo, são essenciais para que o processo
de inclusão cumpra sua função. Vale ressaltar
que, quanto a criança autista percebe-se aproveitando a diversão no processo de interação
com o grupo, isto auxilia para que ela busque
isso em sua rotina, pois esta é uma das características espectro autista: a repetição do que
lhe causa prazer. É nesse sentido que a educação inclusiva faz sentido e denota sua importância, pois permite que a proposta educativa
cumpra seu papel, não apenas cognitivo, mas
sobretudo, de permitir que todos sejam iguais
(SASSAKI, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A escola inclusiva que se espera, mais
que um ambiente formativo cognitivamente, tão
necessário ao indivíduo em sua vida social e
profissional, deve ser um espaço de respeito
à diversidade e às capacidades individuais de
cada aluno, ao tempo de aprendizado de cada
um e às suas necessidades individuais.
Nesse sentido, destacamos autores
que permitem a reflexão do tema, tal como nos
apresenta Mazzotta (1981) e Sassaki (2011),
nas discussões sobre a inclusão, as barreiras
sociais e como buscar soluções, assim como
nos estudos explorados de Montan (1997, 2003
e 2008) e de Orrú (2003 e 2012), direcionados à escola, aos aspectos pedagógicos e no
trabalho com a inclusão de indivíduos autistas.
Para tanto, esta pesquisa partiu de uma
revisão bibliográfica descritiva, explorando estes e outros autores, explorando publicações
que permitam aprofundar as discussões e as
reflexões desse tema de extrema relevância
para a educação inclusiva no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva começa a trilhar caminhos mais concretos, apesar de ainda ser
necessário vencer muitas barreiras e estruturar mais solidamente as bases para uma educação
de qualidade e que atenda realmente as necessidades desses alunos, indo além de uma educação assistencialista voltada ao cuidado infantil, como fora por muitas décadas no país, como
ficou evidenciado na contextualização histórica acerca do atendimento aos indivíduos com necessidades especiais.
A realização de um trabalho pedagógico consciente para alcançar metas e objetivos
educacionais na educação inclusiva precisa passar por uma formação mais ampla dos educadores que atuam na rede pública de educação, assim como ampliar o efetivo de profissionais
especialistas que possam complementar o trabalho pedagógico que a escola inicia.
Para que as mudanças propostas aconteçam é preciso que as ações planejadas ocorram simultaneamente. Não basta que sejam aprovadas leis discriminando o que fazer e como
fazer, é preciso que sejam criadas oportunidades e que ocorram investimentos de todas as partes: sociedade, família e escola.
O processo de inclusão não pode ser unilateral. A criança necessita de apoio familiar e
de especialistas, precisa encontrar desafios na escola e sentir-se acolhido. Para tanto suas necessidades precisam ser conhecidas e respeitadas. É preciso que a escola entenda seu papel
formador e sua responsabilidade para o desenvolvimento desse cidadão. Que sejam observadas as ações necessárias e que as adaptações (curriculares e sociais) tornem-se prioridade no
Projeto Político Pedagógico, envolvendo não apenas o grupo escola, mas também toda a sua
comunidade em prol de uma educação realmente ‘para todos’.
As reflexões acerca da educação inclusiva devem considerar todos os aspectos importantes para um aluno – portador ou não de necessidades especiais. Considerar a educação
para além do olhar assistencialista, como uma instituição socializadora, buscando oportunizar
ao aluno com necessidades especiais uma formação mais ampla, que lhe possibilite tornar-se
dono de si e de suas decisões, capaz de interagir, decidir, discordar, dividir, somar; capaz de
torna-se um cidadão autônomo.
Toda criança requer cuidados essenciais, atenção e carinho, de modo a sentir-se capaz
de estabelecer contatos com os demais ao seu redor. Para os alunos com diagnóstico de espectro autista, este cuidar aumenta ainda mais a necessidade de práticas educativas que o auxiliem
na ampliação de suas capacidades e habilidades, através de práticas pedagógicas adaptadas à sua realidade e ao seu universo particular.
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COTIDIANO ESCOLAR E INCLUSÃO

RESUMO: A inclusão na educação especial visa desenvolver atividades em prol da integração,
superando a exclusão das diferenças e possibilitando a inserção do aluno com Necessidades
Educacionais Especiais. A inclusão escolar está presente em inúmeras leis e legislações que visam o domínio da inclusão, dentre elas cabe destacar a declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Constituição de 1988 e a Política Nacional de
educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 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. Neste
sentido, o presente artigo tem como objetivo geral analisar o cotidiano escolar e o processo
de inclusão do aluno com necessidades especiais no ambiente escolar; e apresentar a inclusão
na prática pedagógica. Para tanto, o artigo se baseia em uma revisão bibliográfica, uma vez
que se pretende reunir as informações já encontradas sobre o assunto, e será aplicado uma
metodologia qualitativa, com foco no caráter subjetivo da bibliografia analisada, por conceitos, definições, posições e opiniões, bem como uma metodologia exploratória e descritiva.

Palavras-chave: : Inclusão; Cotidiano Escolar; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão na educação especial visa desenvolver atividades em prol da integração,
superando a exclusão das diferenças e possibilitando a inserção do aluno com
Necessidades Educacionais Especiais. Ela é compreendida como um progresso
de desenvolvimento da circulação social que executa uma aproximação dos diversos personagens, engajando-os na construção cotidiana de uma sociedade que conceda oportunidades a
todos (ROSS, 2009).
Ela visa propostas educacionais e práticas pedagógicas para alcançar as dificuldades
apresentadas no contexto escolar, porém, por mais justa que seja a demanda e o preparo, se faz
necessário uma reflexão sobre a execução das práticas e movimentos que buscam conquistar
direitos e oferecer condições aos portadores de deficiência. As crianças portadoras de Necessidades Educacionais Especiais devem ser vistas como construtoras do próprio conhecimento,
com direito à educação, podendo viver e participar das atividades proporcionadas na comunidade onde vivem (NUNES,2017).
Sobre a inclusão escolar está presente em inúmeras leis e legislações que visam o domínio da inclusão, dentre elas cabe destacar a declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), a Constituição de 1988 e a Política Nacional de educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que intitula 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 (NUNES,2017).
No discorrer da produção se fala do destaque na contemporaneidade do termo inclusão,
onde as políticas buscam uma nova forma de verdade, resultante de regras que visam discutir a
maneira como a inclusão vem sendo trabalhada, e o quão difuso e ampliado é o discurso sobre
tal. Segundo Facion (2012) os discursos vão de encontro com a produção de liberdade dos
sujeitos dentro de uma regulação, formando um espaço onde se exerce o poder. Desta maneira,
os sistemas de ensino devem ser participantes da constituição dos diferentes campos relativos
à aprendizagem, de modo a valorizar as diferenças e auxiliar aos alunos da melhor maneira possível em relação às necessidades educacionais (NUNES, 2017).
Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo geral analisar o cotidiano escolar e o
processo de inclusão do aluno com necessidades especiais. Como objetivos específicos, têm:
explicar sobre a educação inclusiva; abordar sobre as políticas públicas de inclusão no ambiente
escolar; e apresentar a inclusão na prática pedagógica.
Para tanto, o artigo se baseia em uma revisão bibliográfica, uma vez que se pretende
reunir as informações já encontradas sobre o assunto, e será aplicado uma metodologia qualitativa, com foco no caráter subjetivo da bibliografia analisada, por conceitos, definições, posições
e opiniões, bem como uma metodologia exploratória e descritiva. Os procedimentos para a
revisão da literatura e a construção do embasamento teórico foi dividido nas seguintes etapas:
escolha do tema e delimitação do tema; levantamento bibliográfico preliminar; elaboração do
plano provisório de assunto; busca das fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto; e por fim redação do texto.
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O MOVIMENTO EPISTEMOLÓGICO DA
INCLUSÃO
A pessoa com uma necessidade específica sempre foi considerada fora dos padrões
normativos da sociedade, e, por essa ótica
histórico-cultural, esses indivíduos foram excluídos de diversos segmentos. Tal segregação
foi absoluta até o avanço trazido pelos Direitos
Humanos, onde diversas conquistas visavam a
busca pela inclusão dessas pessoas.
Atualmente, a legislação garante o direito à educação para pessoas com necessidades especiais. Mas cabe à rede de ensino
acolher e gerar condições efetivamente válidas
de aprendizagem e desenvolvimento. Assim,
como colocado por Frias e Menezes (2008), é
necessário e urgente que os sistemas de ensino e aprendizagem assegurem também a permanência de todos os alunos, sem perder de
vista a intencionalidade pedagógica e a qualidade do ensino.

[...] é possível destacar três atitudes sociais que marcaram o desenvolvimento da Educação Especial no tratamento dado às pessoas com necessidades especiais
especialmente no que diz respeito às pessoas com deficiência: marginalização, assistencialismo e educação/
reabilitação.
Marginalização – atitudes de total descrença na capacidade de pessoas com deficiência, o que gera uma
completa omissão da sociedade na organização de
serviços para esse grupo da população.
Assistencialismo – atitudes marcadas por um sentido
filantrópico, paternalista e humanitário, que buscavam
apenas dar proteção às pessoas com deficiência, permanecendo a descrença no potencial destes indivíduos.
Educação/reabilitação – atitudes de crença nas possibilidades de mudança e desenvolvimento das pessoas
com deficiência e em decorrência disso, a preocupação
com a organização de serviços educacionais (FRIAS;
MENEZES, 2008, p.12).

Assim, ao abordar historicamente o desenvolvimento da educação de pessoas com
deficiência no Brasil, Kassar (2011) faz a divisão de três grandes correntes ou períodos que
marcaram e moldaram as abordagens no país:
i) de 1854 a 1956 - marcado por iniciativas de
caráter privado; “ii) de 1957 a 1993 – definido por ações oficiais de âmbito nacional; ii) de
Ao buscar as origens das concepções
1993 – caracterizado pelos movimentos em fabrasileiras acerca do ensino-aprendizagem em
vor da inclusão escolar” (KASSAR, 2011, p.2).
casos especiais, pode-se notar que no século
XX os fundamentos da educação eram pautaPortanto, nota-se que as discussões
dos pela abordagem médico-pedagógica. Esta
acerca da educação especial são fenômeno
concepção fortemente influenciada pelo porecente, consolidando-se a partir dos sécs. XIX,
sitivismo relegado o estudo das deficiências
seguindo os passos de concepções europeias
unicamente ao campo da biologia, ignorando
e norte-americanas, dando-se fora do âmbito
os aspectos de subjetividade que envolvem o
das políticas em nível nacional. Como colotema.
cado por Vieira (2014), um marco da Educação Especial “ocorreu no período imperial, em
Como colocado por Vieira (2014), com
1854, com D. Pedro II. [...] Foi criado então o
o avanço da psicologia, novas teorias de aprenImperial Instituto dos Meninos Cegos”, tendêndizagem começam a influenciar a educação e
cia política que foi se ampliando no governo de
configuram a concepção na linha psicopedaD. Pedro II que replicou a criação de institutos
gógico, que ressalta a importância da escola
similares.
e enfatiza os métodos e as técnicas de ensino.
Os autores Frias e Menezes ainda complemenMesmo com a proliferação de institutam que:
tos voltados para educação de possuidores
de deficiência, apenas em 1930 foram criadas
instituições com foco em abrigar os indivíduos
com deficiência intelectual no Brasil. As primeiras instituições dessa natureza nasceram de
586

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

iniciativas privadas, movidas pela filosofia do
assistencialismo e da filantropia, e rapidamente
ultrapassaram as iniciativas do governo neste
mesmo departamento (CAPELLINI, 2001).

conta do cenário econômico na época. Em
1961, é publicada a lei nº 4.024, que demonstra um interesse do governo pela educação
do deficiente, que se aprofunda ao longo das
décadas subsequentes (DOMINGUES; DOMINNesta época, como apontado por Ca- GUES, 2009).
pellini (2001), a sociedade passava por uma
transformação em suas estruturas internas,
A década de 70, por sua vez, pode ser
saindo de um sistema agro-comercial e adap- enquadrada como um período de intensa motando-se ao sistema urbano-industrial, em vimentação no sentido de integrar as pessoas
consonância com o capitalismo global. Este com deficiências socialmente. Como colocacenário propiciou o surgimento de novas con- do por Capellini (2001), em 1971 surgiu a lei
cepções educacionais e permitiu à Educação ‘tratamento especial aos excepcionais’, tendo
Especial florescer sem incentivos governa- ocorrido numerosas ações para a implantação
mentais expressivos. Essas novas concepções dessa lei, mencionando também que neste
embasaram-se na ideia de trazer avanços téc- ano foi fundado pelo presidente Médici o Cennicos-pedagógicos para alunos especiais, pro- tro Nacional de Educação Especial, que tinha
movendo a redução de desigualdades.
como finalidade promover, em todo território
nacional, a expansão e melhoria do atendimenNo entanto, conforme o autor, “no perío- to aos excepcionais.A partir da década de 80
do de 1937 a 1945 [o país] passa pelo Estado as ações em prol da Educação Especial passaNovo, sendo observado um retrocesso no pro- ram a ganhar mais forma no Brasil, influenciacesso de democratização do ensino, através de das por movimentos em consonância na Eurouma política centralizadora da Educação, com pa e nos Estados Unidos. Como estabelecido
um forte controle estatal” (CAPELLINI, 2001). por Vieira (2014):
Em 1957, o poder público assumiu novamente a responsabilidade pela Educação Especial, [...] esse processo de integração teve maior impulso a
com campanhas a nível nacional estruturadas partir da década de 80, segundo Sassaki (2002), com
o surgimento da luta pelos direitos das pessoas defipara atender deficiências específicas. Como cientes com deficiência, que apesar das dificuldades
colocado por Domingues e Domingues (2009, contou com o apoio consistente de cidadãos conscienp.6): [...] a partir de 1957, começaram a ocor- tes e participativos. A atuação dos movimentos interrer Campanhas Nacionais, sendo a primeira nacionais traz à tona a educação inclusiva, apesar de
Campanha para Educação do Surdo Brasileiro; que não possuía tal denominação no período, mas isso
fortaleceu a causa. Pois para Romanelli (2003) esse
em 1958, aconteceu a Campanha Nacional de movimento cresceu e ganhou adeptos em progressão
Educação e Reabilitação de Deficientes da Vi- geométrica por vários fatores e um deles é a fase póssão e, em 1960, a Campanha Nacional de Edu- -guerra, onde os feridos da guerra tornaram-se deficiente, e sendo reabilitados poderiam voltar a produzir (VIEIcação e Reabilitação de Deficientes Mentais.
RA, 2014, p.9).

A década de 60 foi marcada pelo viés
tecnicista advinda da filosofia militar que assumiu o governo do país. Tendo sido consolidado o projeto de desenvolvimento econômico
industrial na sociedade, a educação também
passou por transformações. Assim, a escola
passou a ser um eixo de investimentos com
necessidade de demonstrar eficácia e produtividade em suas operações, seguindo marcadamente a objetividade científica que tomava

A partir dos anos 80 e durante os anos
90, o cenário nacional viu uma articulação
maior, partindo das próprias pessoas com deficiência, para participar de movimentos sociais
de grande alcance em busca da reasserção
de seus direitos. Como colocado por Domingues e Domingues (2009), “esses movimentos estão se infiltrando em todos os ambientes
relacionados ao trabalho, transporte, arquitetura, urbanismo, segurança previdência social,
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acessibilidade em geral”. Vários autores, todavia, chamam atenção ao fato de que a história
da busca pelos direitos das pessoas com necessidades especiais ainda está sendo escrita,
não havendo assegurado de maneira universal
os direitos constitucionais no país ainda contemporaneamente. Portanto, ainda que o tema
avance progressivamente em pautas por toda
a sociedade, ainda é preciso que sejam formuladas campanhas de conscientização e demais
movimentos para que o acesso à educação de
qualidade seja de fato uma realidade para pessoas com necessidades especiais.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva, remete-se que a
educação visa políticas e encargos de direitos
humanos, sendo contida em lei os benefícios
e a implementação de tais direitos. Para pensar na educação, são empregados autores que
vão discorrer sobre educação e direitos humanos no desenvolvimento dos sujeitos como
pertencentes de uma sociedade, onde o processo de inclusão e socialização deve seguir
vários dos segmentos sociais para que então
os benefícios da política de inclusão sejam efetivos (NUNES, 2017).
Segundo Fortes e Diehl abordam a
educação como instrumento que traz possibilidades de descoberta pessoal, no sentido de
singularidade, onde diz que o erro não se restringe a um sentimento de fracasso, e que o
mesmo pode ser compreendido enquanto processo educativo, possuindo importância como
elemento suscitador de valores e consequentemente de construção. Dessa forma, para os
autores a família é o principal elemento socializador do ser humano, é a mesma que inicia
o processo, que conduz a inserção do sujeito na sociedade. Um dos grandes desafios é
avançar, a fim de possibilitar uma modificação
sucessiva das estruturas, que estimule a consciência de uma educação regional, visando
transformação enlaçadas em bases de direitos
humanos e seus aspectos abrangentes (2015,
p. 192):

A educação é caminho de transformação social do ser
humano, portanto, somente por ela chega-se à assimilação dos conhecimentos técnicos-racionais e à reprodução de virtudes morais e sociais. Logo, a educação
em direitos humanos associa as referências cognitivas
à representação dos aspectos desdobrados da dignidade humana, do respeito, da cidadania e da socialização
(FORTES e DIEHL 2015, p.195).

Os autores argumentam sobre o crescente interesse quanto à políticas públicas no
cotidiano, vastos são os segmentos que percebem que o assunto não é simples e não
apresentam rápidas evolutivas, pois as mesmas dependem da política, das instituições
e de seus processos políticos-institucionais
para a promoção de uma cultura de educação
para a efetivação da cidadania, incentivando a
construção do pensamento crítico, autônomo
e emancipador, capaz de superar a exclusão
social (NUNES, 2017).
Bucci (2006) afirma ser importante
compreender qual o papel das políticas públicas enquanto mecanismo de efetivação de
direitos, sendo esse um conceito inicialmente
jurídico, onde afirma que as políticas públicas
são definidas como um quadro de ação governamental que consiste em um conjunto de
medidas articuladas, visando dar impulso, na
tentativa de um objetivo de ordem pública que
concretize o direito. Tendo em vista a materialização dos direitos fundamentais sociais dá-se
por via das políticas públicas, segundo Souza
e Machado dizem que:
[...] é necessário que o Estado possua políticas públicas eficazes para prestar os serviços necessários. As
políticas são ações do Estado para efetuar determinados objetivos em metas temporais. A justificativa para
o surgimento das políticas públicas é a existência dos
direitos sociais, que necessitam de prestações positivas do Estado. A política pública é fruto da interação
entre o Estado e a sociedade; assim, políticas públicas e Estado são institucionalizadas na sociedade de
maneira consciente, dificultando a sua mudança, que
ultrapassam os períodos de um governo, marcado pela
continuidade. Já as políticas de governo possuem menos duração e são institucionalizadas de modo menos
expressivo, pois não possuem o compromisso de serem (SOUZA; MACHADO, 2015, p.70).
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Segundo Matiskei (2004) diz que muito tem se falado em exclusão social na atualidade, onde aparecem cada vez mais grupos
marginalizados como alvo das fronteiras da exclusão social, e na atualidade e realidade que
pretende modificar é aquela que priva os direitos da plena inserção social dos sujeitos.

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 EspaO direito e cidadania das pessoas por- nha, é marco mundial na difusão da filosofia da
tadoras de deficiência é muito recente em nos- educação inclusiva. Sendo assim, tal política
sa sociedade, a conquista e o reconhecimento não é exclusiva o Brasil (BRASIL,1994).
de alguns direitos dos portadores de deficiência são identificados como elementos integranA LDB (Lei nº 9.394/96) no artigo 59
tes de políticas sociais a partir de meados des- preconiza que os sistemas de ensino devem
te século (MAZZOTTA,2005).
assegurar aos alunos, currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender
O texto da Constituição Federal do Bra- às suas necessidades; assegura a terminalisil de 1988 estabelece a educação como di- dade específica àqueles que não atingiram o
reito de todos e dever do Estado da família, nível exigido para a conclusão do ensino funque deve ser promovida e incentivada com a damental em virtude de suas deficiências e; a
colaboração da sociedade, cujo objetivo é o aceleração de estudos aos superdotados para
desenvolvimento das pessoas (BRASIL, 1988). conclusão do programa escolar. Também deNeste contexto, de uma educação para todos fine, dentre as normas para a organização da
que, em 24 de outubro de 1989 entra em vigor educação básica, a “[...] possibilidade de avana lei 7.853 que dispõe sobre o apoio às pesso- ço nos cursos e nas séries mediante verificaas portadoras de deficiência e sua integração ção do aprendizado” (art.24, inciso V) e “[...]
social. Definindo como crime recusar, suspen- oportunidades educacionais apropriadas, conder, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de sideradas as características do alunado, seus
um estudante por causa de sua deficiência, em interesses, condições de vida e de trabalho,
qualquer curso ou nível de ensino, seja ele pú- mediante cursos e exames “ (art.37). Em seu
blico ou privado, tendo o infrator pena de pri- trecho mais controverso (art.58 e seguintes),
são e multa (BRASIL, 1989).
diz que “[...] o atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou serA Declaração de Salamanca trata de viços especializados, sempre que, em função
uma interessante e desafiadora concepção de das condições específicas dos alunos, não for
Educação Especial, utilizando o termo “pesso- possível a sua integração nas classes comuns
as com necessidades educacionais especiais”, do ensino regular” (BRASIL,1996).
estendendo-a todas as crianças que possuem
necessidades decorrentes de suas caracterísNa área de Educação Especial e das
ticas de aprendizagem, tendo as escolas que Políticas Públicas de Inclusão Escolar emerge
acolheram todas elas: moradores de rua, crian- um movimento mundial pela educação incluças com deficiências, crianças superdotadas, siva, sendo está uma ação política, cultural,
crianças de outras etnias e culturas, crianças social e pedagógica, desencadeada em defenômades entre outras (BRASIL,1994).
sa do direito de todos os alunos de estarem
juntos; e para que isso fosse possível foram
repensados os sistemas educacionais inclusivos, a organização das escolas e das classes
especiais (BRASIL,2008). Desta maneira, os
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sistemas de ensino devem ser participantes da
constituição dos diferentes campos relativos à
aprendizagem de modo a valorizar as diferenças e auxiliar aos alunos da melhor maneira
possível em relação às necessidades educacionais (NUNES,2017).
Ao longo da história é perceptível a forma como as pessoas são vistas, principalmente com pessoas que são diferentes, seja na
aparência física, no modo de pensar ou agir.
A sociedade impõe um padrão a ser seguido,
social onde qualquer indivíduo que não se enquadre dentre deste padrão seja excluído. Se
passarmos de uma macro sociedade para uma
micro sociedade, como a comunidade escolar,
percebemos esta mesma situação. Há um padrão estético, comportamental que vem a ser
definido por todos que circundam aquele ambiente. Com existência de diferentes grupos,
cada aluno vai fazer parte daquele com o qual
se identifica, e quando este não se identifica
com nenhum passa a ficar à margem. Dessa
maneira, alunos portadores de necessidades
especiais, que na maioria das vezes é um
grupo pequeno, não encontram identificação
e passam a ficar à margem (EVANGELISTA,
2017).

POLÍTICAS DE INCLUSÃO NAS SALAS
DE AULA
Pensando na inclusão destes alunos é
que vem a importância de adotar políticas de
inclusão no cotidiano escolar, iniciando pelo
corpo docente perpassando os alunos. Juntamente com recursos e instrução de ambos
para viabilizar o atendimento e inserção destes
alunos com necessidades especiais educacionais matriculados nas escolas (EVANGELISTA,2017). Segundo Aguiar, a Declaração de
Salamanca vai dizer “[...] que o princípio fundamental da declaração, é o de que as escolas
devem acomodar todas as crianças, possibilitando que elas aprendam juntas” (2015, p 15).

Desta forma, todas as atividades desenvolvidas na grade curricular do corpo docente devem ser pensadas de maneira a ser
aplicada e que abranja todos os alunos no
mesmo contexto escolar. Não tem como aplicar atividades aos alunos com necessidades
especiais educacionais diferentes das atividades aplicadas aos demais alunos, por conta
de isso quebrar o conceito do diferente e criar
meios para trazer ao cotidiano escolar termos
como a igualdade (EVANGELISTA,2017).
A educação inclusiva já é uma realidade, discutida durante muitos anos, e já é
adotado pelas escolas de várias modalidades
educacionais, porém ainda ocorre a falta de
prática da inclusão. Implantar a educação inclusiva no cotidiano escolar, como forma de
integração e socialização dos alunos com necessidades educacionais especiais, nos leva a
refletir sobre quais modelos de ensino estamos
oferecendo a nossos alunos, é importante ressaltar que o aluno com tais necessidades não
precisa se adaptar a escola, mas sim a escola
que deve estar adaptada a este aluno (EVANGELISTA,2017).
Segundo Freller apud Ferrari e Sekkel
(2011) “[...]Cuidados especiais, antes de receber o aluno, devem ser observados, quer quanto as condições da escola para atende-lo, quanto à concordância do mesmo e de sua família,
com projeto pedagógico da escola” (2011).
Tendo em vista a reflexão das autoras, as escolas atuais têm que se prepararem para atender as adversidades, principalmente os alunos
com necessidades especiais educacionais, é
necessário que as escolas invistam mais em
seu corpo docente, preparando os professores
para trabalharem com as adversidades e criarem recursos pedagógicos cujo a metodologia
venha abranger o desenvolvimento pedagógico de todos os alunos inseridos em sua turma
sem exceções (EVANGELISTA,2017).
A inclusão escolar acaba por impor
uma escola em que todos os alunos inseridos
tenham condições de não ter seus direitos li590
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mitados e possam participar ativamente do
seu processo escolar, segundo suas capacidades sem que nenhuma delas seja motivo de
diferenciação que os exclua de suas turmas.
O aluno matriculado compõe aquele ambiente
somando-se aos demais alunos formando uma
turma, tendo os mesmos direitos de participar
das atividades escolares propostas (EVANGELISTA,2017).

INCLUSÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A reivindicação de igualdade dentro da
sociedade, em um mundo onde todos desfrutam de autonomia de discurso, de convicções,
e principalmente a liberdade para viver sem
medo. Buscando que estes direitos sejam realmente acessíveis a todos, que nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, concebido no congresso das Nações Unidas (MELO;
Facion (2012) na Declaração de Sala- LIRA; FACION,2009).
manca, nos mostra ferramentas as quais a esSegundo Melo, Lira e Facion (2009)
cola junto ao corpo docente deve adotar para
esta vai representar um símbolo na história dos
se adaptar a recepção de alunos considerados direitos e benefícios do indivíduo e do coletivo
inclusos: criar mecanismos, descentralizados tanto no Brasil como no mundo. Estes serviram
e participativos, de planejamentos, supervisão de modelo para os conceitos essenciais na
e avaliação do ensino das crianças e adultos construção da Constituição Federal da Repúcom necessidades educativas especiais ; Pro- blica de 1988. O artigo 5º da CF vai trazer que
mover e facilitar a participação de pais, co- todas as pessoas são semelhantes ante a lei,
munidades e organizações de pessoas com não havendo diferenciação seja qual for o cadeficiência no planejamento e no processo de ráter. Conhecida como princípios de isonomia,
tomada de decisões para atender a alunos e ela põe em evidência o princípio da igualdade,
alunas com necessidades especiais ; Despen- buscando o respeito a qualquer diferença.
der maiores esforços na pronta identificação
Desta maneira, a associação do prine nas estratégias de intervenção, assim como
no aspectos profissionais; Assegurar que num cípio de isonomia com o de que a educação
deve ser acessível a todos e de forma gratuita.
contexto de mudanças sistemática, os prograFazem com que a garantia destes sejam colomas de formação do professorado, tanto inicial
cadas em evidência no dia a dia da sociedade,
como contínua, estejam voltados para atender, da escola e seus membros. Já que nem sempre
as necessidades educativas especiais nas es- para garantir estes direitos, tenha-se a garantia
colas integradas ( UNESCO, 1994).
de um ensino de qualidade. Vivemos em uma
sociedade que as diferenças são resultantes
Baseada nas reflexões feitas por Fa- das diversas desigualdades sociais e econômicion (2012) as escolas de maneira uniforme cas existentes. Desta maneira, as proposições
devem se adaptar para estarem preparadas a de meios de inclusão vão visar diminuir estas
receberem os alunos com necessidades espe- desigualdades (MELO; LIRA; FACION, 2009).
ciais educacionais. Trazer estes conceitos de
Assim, um dos meios de incluir todos
educação inclusiva no cotidiano escolar vai
além do nosso imaginário, visto que existem os indivíduos, é a escola. Pensada como um
diferentes ferramentas pedagógicas que viabi- lugar que auxilia no desenvolvimento de indivílizem a inserção do aluno com necessidades duos mais justos e humanos, que podem contribuir para uma sociedade mais justa. Desta
especiais educacionais no contexto escolar e
forma, ela deve ter espaço para a inserção de
oferecer ao mesmo um aprendizado prazerotodos os tipos de pessoas incluindo aquelas
so, e que estimule o desenvolvimento cognitivo com necessidades educacionais especiais.
dos alunos (EVANGELISTA, 2017).
Para que assim estas deixem de ser postas à
margem dentro da sociedade. Desse modo,
uma escola inclusiva é fundamental para que
isto ocorra (MELO; LIRA; FACION, 2009).
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Desse modo, segundo Geraldo, Bonassina e Banas (2017) a inclusão social e escolar
vão ser meios de desagregar os preconceitos e
passando a garantir os direitos essenciais para
uma vida plena. Ao trazer estas a luz, dar-lhes
visibilidade não deve ficar subentendido apenas colocar estas pessoas nos debates, mas
fazer a sociedade na qual este está inserido
pensar sobre as dificuldades, pensar no papel
de todos na sociedade, demonstrando que é
um direito não ser visto como o diferente.
Dessa maneira, a introdução de pessoas portadoras de deficiência na escola é revolucionária na educação. Sendo este um meio
essencial para a inclusão dos indivíduos na
sociedade. Assim, a escola deve ser hábil, distinta, democrática que deve sempre se superar
ultrapassando o limite da integração assim objetivando uma sociedade igualitária. Torna-se
inclusiva vai possibilitar a escola beneficiar os
alunos como um todo, já que para tornar estas
inclusiva, mudanças devem ocorrer no ambiente escolar (FUMEGALLI,2012).
Inovações simples no campo educacional não são suficientes quando pensamos
em inclusão na escola de pessoas com deficiência. Verifica-se na ocorrência em reconhecer
que todos são diferentes, mas alguns professores e/ou escolar muitas vezes não estão vivendo estas inclusões. Devido ao número de
alunos que ultrapassam o devido, falta de recursos para que a escola cria meios de aperfeiçoamento de professores e funcionários entre
outros (FUMEGALLI,2012).

Minetto (2008) argumenta a motivação
de alguns professores sentem-se resistentes as
mudanças. Para ele o “novo” produz vulnerabilidade e inconstância, necessitando reorganizar-se, mudar. Desta maneira é costumeiro que
sejamos resistentes só ao que vai nos desestruturar. Assim os princípios de inclusão ocasionam desequilíbrio e oposição.
Dessa forma, compete ao professor a
busca por novos posicionamentos e competências que venham permitir a problematização, compreensão e intervenção em diversas
circunstâncias que venham se deparar, auxiliando na composição de propostas inclusivas,
possibilitando alterações essenciais relacionadas as possibilidades através de um novo olhar
positivo para as pessoas com necessidades
especiais. Um meio disto é a instrução continuada como proposta para a elaboração de
novas propostas inclusivas, possibilitando aos
profissionais espaço para (re) pensar a prática educativa, analisando desta forma a prática docente, com intenção de originar áreas de
ponderação coletiva atendendo o conceito de
concordância das diferenças e valorização do
outro (ROCHA,2017).

Falar de necessidades educacionais
especiais sugerem que exista um empecilho na
aquisição do conhecimento, propondo que os
alunos com necessidades necessitem de aptidões e atividades educacionais distintas dentro da conjuntura escolar. Fazendo com que o
sistema de ensino, principalmente os professores, procurem acessos na oferta de recursos
e atividades apropriada a cada indivíduo, sem
classificá-los em nomenclaturas rotativas como
Para Rocha (2017) existe uma série de “deficientes” “anormais”, “retardados” entre ouadversidade para os professores no proces- tros (ROCHA,2017).
so de inclusão de alunos com necessidades
Para Coll, Palacios e Marchesi (1995),
educacionais especiais, já que devem construir inovações nas propostas de ensino, assim estes alunos possuidores de necessidades
como devem possuir novas perspectivas den- educacionais especiais, apresentam detertro de sala de aula, de forma a tornar-se um minado problema de aprendizagem ao longo
intermediário moderador deste processo de de sua instrução exigindo cuidado específico
assim como mais recursos educacionais em
ensino-aprendizagem.
comparação com seus colegas de mesma idade.
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Cabe então às escolas a adoção de
meios de integração destes alunos, tendo
como objetivo uma educação igualitária e justa
para todos os atores do processo de ensino
e aprendizagem. Ainda devemos pensar em
integração como sendo um meio de inclusão
escolar dos alunos com deficiência, compreendendo amplas possibilidades que vão desde
classes comuns até classes mais específicas
ou escolas especiais (ROCHA,2017).
Rocha (2017) acredita que para que
ocorra o processo de inclusão, as escolas devem incluir os alunos com necessidade educacionais especiais no ensino regular, de forma que este deve passar por uma reavaliação.
Buscando o atendimento de necessidade individuais de cada aluno, livre das peculiaridades
e distinções, de forma a adequar e estruturar o
currículo e o Projeto Pedagógico da instituição
de ensino, considerando as diferenças entre as
temáticas previstas e socialização de todos.

indivíduos ditos “diferentes”. Assim, desde o
século XVI, a busca no campo da educação
de novos conceitos e práticas em busca de um
ensino qualificado, onde os profissionais estão
envolvidos em dar o melhor (ROCHA,2017).
Segundo uma breve análise realizada
por Fernandes (2006) da Resolução CNE/CEE
nº 02/2001, ele destaca pontos em relacionados a educação inclusiva de acordo com as
necessidades:

Freller et al. (2011) vão relatar que algumas medidas precisam ser tomadas para
que essa inclusão ocorra. Como precauções
especiais, antes da chegada deste aluno, primeiro existe a necessidade de analisar se a
mesma possui os requisitos para recepcioná-lo, no que tange o consentimento dos mesmos
e dos pais, em relação ao projeto pedagógico
da escola.

a) Alunos surdos – a exigência de
intérpretes conhecedores da linguagem de sinais.
b) Alunos com deficiência visual –
exigência da existência de materiais e recursos
especializados a esta condição.
c) Alunos com deficiência intelectual – exigência de modificações e adequações
no currículo escolar, de forma a respeitar seu
ritmo e método de aprendizagem.
d) Alunos com condutas enquadradas em síndromes ou quadros neurológicos e
psiquiátricos – a exigência de apoio completo
e constante, e ainda apoio terapêutico complementar a esta educação.
e) Alunos com altas habilidades/superdotação – exige que os professores construam atividades que enriqueçam, e os motivações, adequando o currículo ou acelerando o
estudo.

A escola inclusiva vai necessitar passar por diferentes mudanças, tanto de grande
como de médio porte. Cabendo a órgãos federais, estaduais e municipais as mudanças
de grande porte. Assim como as de pequeno,
passam aos professores, que devem buscar
meios para aprimorarem sua qualificação, para
a inserção deste aluno. O papel do professor
é fundamental na educação inclusiva (ROCHA,2017).

Segundo Aguiar (2004), um meio de
inclusão destes alunos está na criação e utilização de jogos. Já que os mesmos ajudam na
aprendizagem do aluno acionando meios de
atenção que possibilite a execução das tarefas
de maneira aceitável e apropriada. E ao mesmo tempo sendo uma ação que vem possibilitar felicidade, motivação, um meio de aumentar
a concentração permitindo uma assimilação da
cultura, buscando transformações.

Como este é um âmbito de estudo
novo dentro da pedagogia, muitos profissionais
formados estão preocupados face as perspectivas e sistemas sociais no que responde aos
593

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

PROCESSO DE INCLUSÃO NO
COTIDIANO ESCOLAR

O nível de integração mais adequado é, portanto, o que
mais favorece em um determinado momento o desenvolvimento pessoal, intelectual e social de cada aluno.
Uma escola aberta à integração de alunos com necessidades especiais deve ser extremamente flexível em
sua organização e na provisão de seus recursos para
atender à heterogeneidade de seus alunos (COLL, PALACIOS E MARCHESI, 1995, p. 18).

O informe Warnock (1978), elaborado
pelo Comitê de Investigação sobre o processo
educativo das crianças e jovens com deficiência
física e mental na Inglaterra, Escócia e País de
Gales, distinguiu três formas principais de inclusão: física, social e funcional, orientando o romA educação dos alunos com necespimento com o determinismo de classificação de sidades especiais na escola regular não é,
deficiência pelo paradigma médico, e a adoção
portanto, um assunto que possa ser resolvido
de um paradigma educativo, a partir das necesatravés de formulações legais. É além disso e
sidades educativas especiais (SANTOS, 2005).
principalmente, um, objetivo que deve ser aborA inclusão física ocorre quando as clas- dado sob todas as perspectivas, não somente
ses ou unidades de educação especial são as que têm relação com o sistema educacioconstruídas no mesmo lugar que a escola regu- nal, mas também com a sociedade como um
lar, mas continuam mantendo uma organização todo. A integração, assim entendida, é um lonindependente, embora possam compartilhar algo e laborioso processo que exige um esforguns locais como o pátio e o refeitório. A inclusão social pressupõe a existência de unidades ço sustentado para que todos os fatores que
ou classes especiais na escola regular, onde os estão em ação contribuam positivamente no
alunos nela escolarizados realizam algumas ati- resultado global. A educação dos alunos com
vidades comuns com o resto de seus colegas, necessidades especiais na escola regular não
como jogos e atividades extra-escolares. Final- pode dizer respeito somente a alguns profesmente, a inclusão funcional é considerada como sores de um centro educacional, nem deve ser
a forma mais completa de inclusão, em que os
unicamente um objetivo de um reduzido grualunos com necessidades especiais participam,
em meio período ou em tempo integral, das au- po dos mesmos. Deve ser vista, pelo contrário,
las normais, sendo incorporados na dinâmica da como uma tarefa conjunta que faça com que
este objetivo esteja entre os principais e prioriescola (SANTOS, 2005).
tários da escola.
Cada uma delas pressupõe uma maior
aproximação entre o grupo de alunos com neDe acordo com Fumegalli (2012, p.9),
cessidades especiais e o grupo de alunos sem
a educação inclusiva é um método de ensino
as mesmas. A inclusão educacional deve ser avaliada não somente em si mesma, levando-se em que permeia toda o sistema educacional do
conta se possibilita o desenvolvimento pessoal e país, visando proporcionar à pessoa com alsocial da criança com necessidades especiais, guma necessidade específica “a promoção de
mas também se favorece a inclusão na socieda- suas capacidades, o desenvolvimento pleno
de durante a juventude e a idade adulta.
de sua personalidade, a participação ativa na
sociedade e no mundo do trabalho e aquisição
A inclusão educacional não é uma decide conhecimentos”.
são de tudo ou nada, mas sim um processo com
vários níveis, através do qual se pretende que o
Segundo Zanatta e Treviso (2016, p.16),
sistema educacional tenha os meios adequados
para que se seja efetiva a inclusão, é necessário
para atender às necessidades dos alunos. Esta
superar diversos desafios dentro do ambiente
gama de possibilidades de inclusão deve fazer
escolar, se iniciando pela reestruturação do currícom que cada aluno seja posicionado na mais
culo escolar, além de “uma capacitação dos proconveniente para sua educação, podendo mufessores”, para que esses saibam atuar de forma
dar, quando suas condições em relação à aprenadequada perante aos alunos com necessidades
dizagem mudarem. Conforme menciona Coll, Paespecíficas e contribuam de forma significativa dulacios e Marchesi (1995, p. 18):
rante o processo de ensino-aprendizagem.
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Ainda, Zanata e Treviso (2016, p.26) coloca que um dos pilares centrais da inclusão está
na formação dos professores, onde, uma não formação dos profissionais a estarem capacitados
a atender esse grupo de alunos é uma questão
chave para a falha da inclusão. Desse modo, uma
formação pedagógica inclusiva é necessária para
inclusão dentro de sala de aula.

os pais mostrando a eles que seus filhos estarão
em ambiente seguro, orientar os professores para
que os mesmos não rotulem esses alunos, que
preparem atividades de forma que eles participem,
incentivar o trabalho em grupo, explorar o tema
da inclusão no currículo escolar, trabalhando projetos e atividades que tratem sobre esse assunto.
É preciso que os docentes respeitem as limitações
dessas crianças e que não tenham uma postura
Santos e Balbino (2015) pontuam que a de piedade, dó ou rejeição.
aprendizagem de habilidade e do ensino passa
a fazer muito mais sentido quando a criança se
É fundamental que tratem os alunos com
encontra imersa em um ambiente compartilhado, deficiência da mesma forma que tratam os deonde a mesma está sempre perante a possibili- mais:
dade de participação e convívio com os demais.
Assim, “os alunos com deficiência requerem re- A inclusão social é o processo pelo qual a sociedade e o
cursos pedagógicos e metodológicos específicos portador de deficiência procuram adaptar-se mutuamente
para ter o domínio da aprendizagem”, visto que tendo em vista a equiparação de oportunidade e, conseuma sociedade para todos. A inclusão (na
“a inclusão escolar é a oportunidade para que de quentemente,
escola, no trabalho, no lazer, nos serviços de saúde, etc.)
fato elas não estejam à parte, isoladas realizando significa que a sociedade deve se adaptar-se `as necesatividades sem acompanhamento e sem sentido” sidades da pessoa com deficiência para que possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida (SASSAKI,
(SANTOS; BALBINO, 2015, p.3).
1997, p.121).

Em consonância, Orlanda e Santos (2013,
p.5) acentuam que a falta de recursos pedagógicos e salas especiais não “proporciona o desenvolvimento motor, psicomotor, a socialização com
os demais colegas, a compreensão do conteúdo,
restringindo suas habilidades e potencialidades
para a plena cidadania”. Rocha (2017, p.5) coloca
que cabe se colocar no diálogo acerca da educação inclusiva a importância do papel do professor,
onde:

Com isso, o autor (SASSAKI, 1997) coloca que a inclusão social é um processo mútuo
em que a pessoa deficiente e a sociedade, através das oportunidades oferecidas, procuram se
adaptar aos ambientes que, no caso do portador
de deficiência, nem sempre estão acessíveis: sem
rampas, sem sinalização e sem auxílio, encontrando imensa dificuldade até mesmo no transporte
público, que em sua grande maioria não estão
adaptados.

[...] para construir uma escola que atenda adequadamente a alunos com características, potencialidades e
ritmos diferentes de aprendizagem, não basta apenas
que tenham professores e demais profissionais que
uma escola normalmente apresenta. Faz-se necessário que os profissionais e principalmente os professores
estejam capacitados para exercer essa função, atendendo a real necessidade de cada educando (ROCHA,
2017, p.5).

Assim, para a pessoa com alguma necessidade específica alcançar a igualdade, é necessário que a educação se coloque com um currículo que considere o enfrentarem as suas diferenças
sem preconceitos e discriminação. Onde, como
salientam Orlanda e Santos (2014, p.4), “a escola por meio do sistema de ensino promovendo a
inserção dos alunos portadores de necessidades
especiais auxiliará no desenvolvimento de habilidades que facilita o alcance da normalidade deAdemais, as tentativas de ensino são reali- sejada”, sendo importante que a inclusão esteja
zadas através da repetição, com o auxílio de instru- inserida no cotidiano escolar.
mentos de registro, de forma que o educador pode
visualizar a curva de aprendizagem de maneira
quantificada. A escola inclusiva deve criar ambiente para acolhimento dessas crianças especiais, local onde elas possam se sentir seguras, adaptar
os corredores, banheiros, bibliotecas, salas, convidar a comunidade pessoas com deficiência para
dar palestras e falar sobre a sua vivência, acolher
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir acerca dos direitos igualitários que se destinam à humanização através do convívio social é essencial no desenvolvimento de uma sociedade menos discriminatória e supressória. Desta forma, a criação de meios de romper com as barreiras culturais e sociais que impossibilita que pessoas ditas “diferentes” sejam incluídas nos espaços sociais. E um destes espaço
é a escola regular na concepção da inclusão.
No Brasil, por conta da burocracia, dos governos provisórios e os grandes casos de
corrupção, os debates entre os professores e profissionais de educação frente os problemas
escolares acabam deteriorando o desejo de conceber uma escola básica e inclusiva. Ponderar
uma escola inclusiva é buscar uma escola com justiça e democrática, incluindo a todos sem
discriminação, independente de raça, gênero, religião, deficiência, entre outros grupos. Pensar
em educação inclusiva é entender que a educação é um meio importante para a socialização e
inserção de indivíduos bons e que farão diferença na sociedade. Tornando-a um lugar seguro,
igualitário e democrático.
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CONTANDO HISTÓRIAS PARA AUXILIAR NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

É

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

Esse recurso pedagógico leva a criança a conviver com os livros, divulga a literatura e cria interação com os colegas de aula
(MORENO, 2009). Para Corso (2005), ao dizer
que “a capacidade simbólica está na raiz dos
processos de aprendizagem mais essenciais à
efetivação da humanidade de cada um, sendo,
sem dúvida pré-requisito para todas as aprendizagens escolares.”

Existe uma inter-relação fundamental
entre pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Dessa forma a linguagem tem um papel essencial na formação do
pensamento e do caráter do indivíduo.

A respeito do papel dos contos de fadas, Silva (2007), faz referência às concepções
do desenvolvimento infantil nas áreas de psicanálise e da psicologia analítica, trazendo como
referências Bruno Bettelheim e Von Franz.

O LÚDICO COMO FONTE DE
APRENDIZAGEM

Sendo que o objetivo do trabalho foi
investigar a possibilidade dos educadores usarem os contos de fadas e sonhos como mediadores no processo de aprendizagem, pois,
para os autores, ‘[...] ao considerar o ser humano como sujeito biológico, cognitivo e emocional, esses dois temas pertinentes à infância
Todo o gestual que vem com a conta- podem contribuir na formação do sujeito”.
ção de histórias, o tom da voz, a imitação dos
O conto de fada é uma narrativa quem
personagens, faz uma linguagem especial que
atrai a criança e é fundamental para a melhoria que temos, narrador, personagens, informações sobre o tempo, o espaço, cronologia de
de sua compreensão.
fatos entre outros elementos que ajuda a crianSobre a importância da utilização do lú- ça a desenvolver o pensamento.
Aqui ressaltamos não só a linguagem
verbal, mas também a linguagem não verbal
que, para as crianças, têm uma grande importância e significado. Por muitas vezes a voz que
lê a história por si só não chama a atenção e o
despertar da criança.

dico como estratégia de aprendizagem para as
crianças da educação infantil, Moreno (2009),
salienta que as crianças nesta fase são capazes de receber sugestões e condicionamentos
que as levam ao desenvolvimento de sua identidade, da cognição, de habilidades, da oralidade e da expressão, portanto, cabe ao professor
oferecer aos alunos uma grande quantidade de
recursos pedagógicos que os estimulem nos
processo de aprendizagem.
Este autor acima citado salienta ainda
que, quando um professor conta uma história,
expressando-se com o uso de voz e gestos,
de uma forma a imitar o personagem, ora rindo,
ora chorando, faz com que os alunos viajem
nas asas da imaginação de um mundo mágico
e inesquecível.

Junto a isso o conto de fada traz a presença do maravilhoso: atos e atitudes que são
vistos neste gênero e que desperta a curiosidade e a criatividade das crianças na infância.
Devemos porém definir o que vem a
ser a infância, este período da vida de todos
nós, que tanto nos agrega valores e que estes nos acompanharão para todas as fases do
nosso desenvolvimento.
A fase considerada infantil foi, por muitos anos, suprimida e não teve a atenção e
importância reconhecidas que temos hoje. Era
considerada por muitos séculos apenas uma
fase natural da existência humana pela qual todos passam, sem muita importância.
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Foi apenas no século passado que o
conceito de infância como conhecemos e estudamos hoje passou a ser pesquisado e reconhecido. Isso se deu também pelo processo de industrialização, substituto da produção
agrária, tratando os padrões de família e sua
organização de uma outra forma.

Ainda há de se considerar que, os contos trabalham com os conflitos humanos, e ao
ouvir e vivenciar as histórias, isto pode ajudar
no seu desenvolvimento.

Tem-se também que valorizar as diferentes possibilidades de leitura dos alunos,
valorizando suas ideias e interpretações, aproIsso fez com que a educação das crianveitando-as e levando-as em conta nas consças passasse a ser vista de outra forma. Estes
estudos têm sido embasados pela autora Regi- truções e formulações do grupo, que, necessariamente, ampliarão as ideias de cada um.
na Zilberman que diz:
Bettelheim afirma que:
Antes da constituição (de um) modelo familiar burguês,
inexistia uma consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era percebida como um tempo diferente nem o mundo da criança como um espaço
separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos
mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava (ZILBERMAN, 2003, p. 15).

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

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

Um trabalho que contribui para este estudo é Saccol (2004), que parte da discussão
da utilização da contação de histórias no processo de aprendizagem das crianças na educação infantil tendo como objetivo a leitura, que
põe em movimento a fantasia, a capacidade
de ver coisas e seres por meio da imaginação,
A leitura da história, em vez da contaalém de desenvolver a percepção, favorece o
ção normalmente utilizada com as crianças mecrescimento de hábitos, habilidades e atitudes.
nores, acreditando que é fundamental que as
crianças ouçam e se apropriem da linguagem
Tendo como metodologia uma pesquiescrita, antes mesmo de estarem alfabetizadas
sa sobre o paradigma empírico analítico, ou
e poderem elas próprias lerem; mesmo se não
seja, pesquisa de campo em uma escola de
entendem tudo, cada palavra (como nós meseducação infantil, as autoras consideram que
mos quando estamos lendo algum livro).
“a fantasia ajuda a compreender muitas coisas,
Podem sim, e devem ser trabalhadas pois, sem ela, isso não seria possível”.
para entenderem a ideia geral e se apropriarem
do sentido; o texto deve ser lido integralmente
às crianças, explorando-se antes, durante ou
depois, conforme a sua idade e as necessidades que ele impõe, o sentido e as impressões
que lhes causam, em vez de tentarmos facilitar-lhes o acesso com a contação, o que quase
sempre simplifica demais, descaracteriza e empobrece o texto, por utilizar a linguagem falada
(SILVA, 2007).

Contudo, é importante que as crianças possam ouvir e ler histórias, assim adquire
o gosto pela leitura desde pequenos. Saccol
(2004), “[...] a literatura é essencial na vida das
crianças, porque ajuda no crescimento intelectual e é fonte de inesgotável divertimento e prazer”.
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Cabendo então ao professor, estimular
o gosto pela leitura escolher para as crianças
bons livros de acordo com o grau de desenvolvimento. Conforme Saccol (2004), “[...] embora as atividades de literatura pareçam simples
brincadeiras ou passatempo é, na verdade, o
marco inicial de uma cultura”.

A CONTRIBUIÇÃO DE VYGOTSKY
Vygotsky foi um pensador do final do
século XIX e começo do século XX, mas suas
ideias são consideradas por muitas pessoas
pensadoras dos tempos modernos (como Marta Kohl, por exemplo), da pedagogia de hoje.

Portanto, a contação de histórias, principalmente na educação infantil, propõe um
momento de prazer, contribui para o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado da criança,
promove a interação com alunos e professores,
estimula a imaginação, etc. Proporcionando
momentos de leitura, no qual as crianças ouçam muitas histórias, além de ser um passo inicial no seu processo de aprendizagem, certamente contribuirá no seu interesse pela leitura.

Ele tentou descobrir como o pensamento se forma, ou seja, estudou o comportamento das crianças e descobriu que elas têm
uma tendência natural para construir seu pensamento, mas esta tendência é reforçada ou
diminuída conforme o ambiente:
“De acordo com Vygotsky, todas as
atividades cognitivas básicas do indivíduo
ocorrem de acordo com sua história social e
acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade”
Assim o objetivo aqui é mostrar como (LURIA, 1976 apud VYGOTSKY, 2002, p.03).
vários autores conceituados explicam como a
criança constrói seu conhecimento com a ajuPortanto, contar histórias é um procesda das histórias infantis e mais especificamente so que pode ajudar na construção do pensacomo esse conhecimento afeta a construção mento. Para o autor, cada criança ou pessoa
do conhecimento na educação infantil. Isso entende o que aprende de forma diferente, porserá baseado, em sua maioria, numa metodo- que usa sua própria história como referência.
logia de pesquisa bibliográfica, com a leitura
de dois livros em especial, ambos de Vygotsky:
A criança usa o ambiente e a comuPensamento e Linguagem (2002); A formação nidade como referência para aprender, então,
social da mente (1991), cujas teorias expos- contar histórias, que já foram elaboradas para
tas nos ajuda no entendimento do pensamento ter um entendimento fácil pelas crianças é uma
infantil, na busca pelas justificativas dos argu- maneira de fazer com que elas aprendam de
mentos expostos.
forma lúdica, sendo ajudadas pela imaginação
(símbolos e signos conhecidos se transformam
na cabeça delas). Ele esclarece que a sua pesquisa o levou a “conclusões diferentes”, quando observou que:
[...] as operações com signos aparecem como o resultado de um processo prolongado e complexo, sujeito
a todas as leis básicas da evolução psicológica. Isso
significa que a atividade de utilização de signos nas
crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos
adultos; ao invés disso, ela surge de algo que originalmente não é uma operação com signos, tornando-se
uma operação desse tipo somente após uma série de
transformações qualitativas (VYGOTSKY, 1991, p. 34).
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Confirma-se que a atividade de contar
O autor afirma que “desde muito cedo
histórias auxilia na construção do pensamento as crianças percebem os objetos e as figuras
da criança quando se entende o que explica contendo traços comuns, podem trazer resposVygotsky afirmando que:
tas semelhantes, entendendo, a partir dessa
impressão que situações semelhantes condu[...] na percepção, no pensamento e na ação, a crian- zam a desfechos semelhantes” (VYGOTSKY,
ça tende a fundir os elementos mais diversos numa só
2002, p. 56). Para ele:
imagem não articulada sob a influência mais intensa
de uma impressão ocasional. Claparède deu o nome
de sincretismo a esta conhecida característica do pensamento infantil; Blonski chamou-lhe ‘coerência incoerente’ do pensamento infantil. Descrevemos noutra
ocasião o fenômeno como resultado de uma tendência
para compensar a pobreza das relações objetivas bem
apreendidas por meio de uma superabundância de relações subjetivas e para confundir estas reações subjetivas com as ligações objetivas entre as coisas. Estas
relações sincréticas e os ‘montes’ de objetos: congregados em torno do significado de uma palavra, refletem
também os laços objetivos, na medida em que estes
últimos coincidirem com as relações existentes entre as
percepções ou impressões da criança. Por conseguinte, muitas palavras têm parcialmente o mesmo significado para o adulto e a criança, especialmente as palavras
que se referem a objetos concretos que fazem parte
do meio ambiente habitual da criança. Os significados
que os adultos e as crianças atribuem a determinada
palavra como que ‘coincidem’ muitas vezes no mesmo
objeto concreto e isto basta para assegurar a compreensão mútua (VYGOTSKY, 2002, p. 44-45).

Aprendendo por meio de histórias, a
criança vai poder entender melhor algumas
coisas como valores morais (moral da história)
comportamento certo ou errado, sentimentos e
outras bases essenciais para criar sua própria
noção das coisas.
Entende-se que a criança é capaz de
transições surpreendentes e espantosas generalizações e associações, quando o seu pensamento se aventura para lá das fronteiras do
pequeno mundo palpável da sua experiência,
Vygotsky afirma que:
[...] fora desse mundo, a criança constrói frequentemente
surpreendentes complexos ilimitados pela universalidade
das ligações que acabaram. Estes complexos ilimitados,
porém, são construídos segundo os mesmos princípios
dos complexos concretos circunscritos. Em ambos os tipos
de complexos, a criança mantém-se dentro do limite das
ligações concretas entre as coisas, mas, na medida em que
o primeiro tipo de complexos compreende objetos que se
encontram fora da esfera do seu conhecimento prático, estas ligações baseiam-se naturalmente em atributos difusos
irreais e instáveis (VYGOTSKY, 2002, p. 48-49).

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

Assim, afirma o autor que para construirmos métodos eficazes de instrução, capazes de afetar crianças em idade escolar, conduzindo-as para o conhecimento sistemático,
precisamos, antes, compreender o desenvolvimento dos conhecimentos científicos no espírito da criança.
E é através da vivência do conhecimento dos contos de fada que a criança vai
construindo seus conhecimentos e fazendo
com que crie a sua personalidade também. Ele
ainda considera que:
[...] não menos importante do que este aspecto prático
do problema é o seu significado teórico para a ciência psicológica. No entanto, o conhecimento que possuímos do conjunto do assunto é surpreendentemente
escasso e vago. Que acontece no cérebro da criança
aos conceitos científicos que lhe ensinam na escola?
Qual é a relação entre a assimilação da informação e
o desenvolvimento interno de um conceito científico na
consciência das crianças? A psicologia infantil contemporânea tem duas respostas a estas questões. Uma
escola de pensamento crê que os conceitos científicos
não têm história interna, isto é, não sofrem qualquer
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desenvolvimento, mas são absorvidas de forma acabada por um processo de compreensão e assimilação. A
maior parte das teorias e métodos de educação continua a basear-se nesta concepção. Trata-se, contudo de
uma concepção que não resiste a um exame, quer do
ponto de vista teórico, quer do ponto de vista das suas
aplicações práticas. Como sabemos, a partir de investigações do processo de formação dos conceitos, um
conceito é algo mais do que a soma de certas ligações
associativas formadas pela memória, é mais do que
um simples hábito mental; é um complexo e genuíno
ato de pensamento, que não pode ser ensinado pelo
constante repisar, antes pelo contrário, que só pode ser
realizado quando o próprio desenvolvimento mental da
criança tiver atingido o nível necessário (VYGOTSKY,
2002, p. 59).

Vygotsky menciona também Montessori e outros educadores para falar sobre um
período chamado na literatura de ‘período sensitivo’ no qual as crianças têm uma capacidade maior de absorver o que lhes é ensinado,
especialmente sob o tipo certo de influências,
que podem alterar a evolução do desenvolvimento, para melhor ou para pior, dependendo
do método empregado, Ele destaca, entretanto
que:
[...] a existência de um tempo ótimo para o ensino de
determinado assunto não pode ser explicado em termos puramente biológicos, pelo menos no que toca a
processos tão complexos como a linguagem escrita. As
nossas investigações demonstraram a natureza social
e cultural do desenvolvimento das funções superiores
durante este período, isto é, a sua dependência relativamente à cooperação com os adultos e ao ensino que
eles ministram. Os dados de Montessori não perderam,
contudo a relevância. Ela descobriu, por exemplo, que
se se ensinar uma criança a escrever muito cedo, quando chegar aos quatro anos e meio ou cinco, a resposta
dela é uma explosão de escrita, uma abundante e imaginativa utilização da linguagem falada que não é nunca
igualada por crianças de idade superior (VYGOTSKY,
2002, p. 74).

Complementando essa ideia Vygotsky
(2002), afirma que conceitos que emergem de
palavras representam generalizações e que as
próprias palavras e seus significados também
evoluem acompanhando o desenvolvimento da
criança progredindo de acordo com seu intelecto.
Ou seja, a criança passa da simples
generalização à formação de conceitos mais
complexos, transferindo para as fases e palavras algo além do simples significado, liganO autor afirma que este é um exemplo
do-se, de acordo com o contexto e adquirindo
significados específicos, capazes de esclare- da influência que a instrução pode ter no caso
de se ensinar antes que as funções certas aincer, explicar e diferenciar.
da não estejam amadurecidas, desorientado
Vygotsky (2002) cita um período no o aprendiz e truncando, de muitos modos sua
qual as nossas escolas favoreciam o siste- aprendizagem futura, a título de dinamizar a
ma “complexo” de instrução que se julgava aprendizagem atual. Por isso, ensinar de foradaptado à maneira de pensar das crianças, ma lúdica parece oportuno e ideal nos primeibuscando simplificar fórmulas e questões de ros tempos de escolarização:
modo que as crianças fossem capazes de re[...] o período de escolaridade como um todo é o pesolver problemas sem ajuda.
Mas destaca que tal método: “não conseguia utilizar a zona de desenvolvimento próximo e dirigir a criança no sentido do que ainda
não conseguia levar a cabo. A educação seria
orientada mais para as fraquezas da criança
do que ara seus pontos fortes, encorajando-a
assim a permanecer no estádio de desenvolvimento pré-escolar (VYGOTSKY, 2002, p. 73).

ríodo ótimo para o ensino de operações que exigem
consciência e controle deliberado: o ensino destas operações impulsiona ao máximo o desenvolvimento das
funções psicológicas superiores na altura da sua maturação. Isto se aplica também ao desenvolvimento dos
conceitos científicos a que a escola primária introduz as
crianças (VYGOTSKY, 2002, p.74).
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Dessa forma, diz o autor, que a criança toma consciência dos seus conceitos espontâneos tardiamente, não tendo, então, capacidade para defini-los por meio de palavras,
perdendo também a capacidade de empregar
esses conceitos de forma raciocinada. Ou seja,
por um lado a criança sabe o que uma palavra
ou frase significam, mas não pode empregá-las
por si própria. O autor cita um exemplo para
explicar essa linha de raciocínio:
[...] um conceito infantil do dia a dia, como, por exemplo,
irmão, está impregnado de experiência concreta. No entanto, quando se lhe pede para resolver um problema
abstrato sobre o irmão de um irmão, como nas experiências de Piaget, por exemplo, a criança fica confusa.
Por outro lado embora possa responder corretamente a
questões sobre a escravatura, a exploração ou a guerra
civil estes conceitos são esquemáticos e carecem do
rico conteúdo proveniente da experiência pessoal. São
gradualmente preenchidos pelo trabalho escolar e pelas leituras posteriores (VYGOTSKY, 2002, p. 75).

Ele completa a explicação dizendo que
“para compreendermos o discurso de outrem,
não basta compreender as suas palavras temos que compreender o seu pensamento”.
Mas também isso não basta, tem que conhecer também as suas motivações. “Nenhuma
análise psicológica de uma frase proferida se
encontra completa antes de se atingir esse plano” (VYGOTSKY, 2002).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa apresentada tem como
base uma análise bibliográfica, na qual se explora documentos em que este assunto já foi
trabalhado e difundido e que demonstra a importância de ser tratado, mas que ainda se faz
muito vasto e importante para compreendermos o aprender das crianças.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões de um pequeno recorte desses estudos da contação de histórias
e que podem contribuir para uma maior compreensão da temática abordada.
Estes estudos foram feitos com aporte
nos trabalhos já realizados por Vygotsky que
tanto explorou a temática e o estudo da forma como as crianças aprendem, e Saccol que
também utilizava a pesquisa de campo para
comprovar seus estudos. Lembramos ainda a
contribuição de Zilberman, que também explora estes estudos trazendo novas descobertas
sobre estes estudos.

Quando uma criança ouve uma história, ela não analisa os fatos, mas se envolve, e
vive a fantasia dos personagens, criando para
ela mesma um tipo de comparação com a realidade. E é esse envolver-se na fantasia, que a
criança faz ao ouvir um conto de fadas, que faz
com que ela cresça, amadureça seus pensamentos, passe a criar soluções para seu mundo real, assim mostrando na prática a força do
contar histórias para as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Vygotsky (2002) ensinar conceitos para uma criança é uma tarefa complicada, não
adianta ensinar fórmulas que a criança não entende, é preciso explicar por meio de exemplos
simples e que ela possa traduzir.
Mesmo que a criança aprenda um texto e seja capaz de repeti-lo, ela pode não saber o
que significa, mas se dermos a uma criança uma imagem que ela queira entender (como uma
história) ela vai trabalhar na ideia e terminar fazendo sua própria leitura.
E é sobre esse conceito de Vygotsky (2002) que esse artigo se embase e se fortalece
mostrando como esse ato de contar histórias influencia a vida das crianças, pois é justamente
nesta fase infantil que elas aprendem, inclusive a reproduzir o que vivenciam, ouvem ou veem.
Assim elas passam a criar seu mundo seus conceitos e reproduzindo um mundo com
o qual elas passam a se identificar, e mesmo modificar o que passam a julgar diferente, errado.
Portanto, a literatura infantil atua como fonte de diálogo, recreação e elaboração de
ideias, despertando na criança a sensibilidade e aflorando seu lado crítico, permitindo assim,
sua alfabetização intelectual, além da percepção ética e moral que as histórias infantis oferecem.
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O GESTOR PEDAGÓGICO E A QUALIDADE DO
ENSINO

RESUMO: O presente artigo aborda a importância dos gestores educacionais desenvolverem
uma proposta de gestão pedagógica, embasada na promoção da qualidade do processo de
ensino e aprendizagem significativo visando o crescimento pessoal e intelectual dos estudantes. Para tal, é necessário o acompanhamento e trabalho conjunto com os professores,
avaliando constantemente as práticas pedagógicas e os resultados apresentados para avançar. Este trabalho visa estimular gestores à uma reflexão cuidadosa da sua prática enquanto
líder de uma escola que busca desenvolver junto aos estudantes: aprendizagens significativas,
competências e habilidades, além de fomentar incentivo para a constante construção de conhecimentos. Como diz o autor Vitor Paro da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo em reportagem da Revista Nova Escola: “O diretor tem que ter visão pedagógica em
todas as suas ações” (PARO, 2009).

Palavras-chave: Qualidade; Ensino; Gestor Pedagógico; Aprendizagens Significativas.
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INTRODUÇÃO

O

gestor de uma escola precisa focar o objetivo principal e social da escola que é
o processo de ensino e aprendizagem e formação dos estudantes. O desenvolvimento dos projetos, principalmente o Projeto Político Pedagógico devem focar
os ensinamentos / conhecimentos que a escola transmite, além dos resultados que tais ensinamentos surtem na vida dos estudantes.
O gestor precisa dedicar mais energia nos processos educacionais que nos burocráticos, pois o seu compromisso é com a qualidade do ensino.
É importante que a escola realize sondagens com os estudantes para entender e medir
os níveis de conhecimento e traçar estratégias para alcançar um objetivo. Considerar o espaço
social em que tais estudantes estão inseridos é de extrema importância, pois a valorização da
educação e dos estudos por parte das famílias e o capital cultural que possuem, influenciam
diretamente na maneira como os estudantes se comportam diante da escola e da construção
de novos conhecimentos.
A escola deve garantir aprendizagens significativas aos seus estudantes, aprendizagens
e experiências que sejam capazes de transcender o âmbito escolar possibilitando transformação
para a vida.Neste trabalho estamos considerando estudantes menos favorecidos que frequentam
escola pública, onde a gestão passa por outros desafios, como a falta de recursos, e a grande
burocracia que é envolvida nos processos administrativos na escola.
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O POTENCIAL DA ESCOLA

Eles “devem ser envolvidos em ambiente e experiências educacionais estimulantes, motivadoras e de elevada qualidade.
Alunos tendo sucesso na escola, pelo desenvolvimento de seu potencial e o gosto e hábito
de aprender, são o foco principal da escola”
(LUCK, 2009, p. 21).

A escola tem o dever de garantir um
ensino de qualidade, a educação precisa ir
além de simplesmente transmitir conteúdos, a
escola deve proporcionar aprendizagens significativas aos estudantes, para isso é importante
que cada membro da comunidade escolar, a
A Base Nacional Comum Curricular –
começar pelo gestor, conheça primeiramente
os objetivos da escola e reconheça qual o seu BNCC destaca a importância de as escolas
papel, para que esses objetivos sejam alcança- elaborarem o planejamento de trabalho anual, as propostas pedagógicas e rotinas considos (PARO, 2009).
derando o compromisso com a formação e o
Qual a sua importância e qual a sua desenvolvimento humano global, em suas diresponsabilidade, para que possa assumi-la e mensões intelectual, física, afetiva, social, ética,
contribuir para os bons resultados. Igualmente moral e simbólica, valorizando as identidades
os estudantes precisam conhecer sua impor- linguísticas, étnicas e culturais. Além disso, as
tância no processo educacional. É essencial escolas devem incorporar: “[...] às propostas
que os profissionais incentivam os estudantes pedagógicas a abordagem de temas contemcom práticas inovadoras e eficazes, assim eles porâneos que afetam a vida humana em escala
valorizam o lugar em que estão e participam local, regional e global, preferencialmente de
ativamente dos projetos da escola, construin- forma transversal e integradora” (BNCC, 2017,
do suas aprendizagens de maneira prazerosa p. 19).
e significativa (PARO, 2009).
A normativa destaca a importância de
Como mencionou o autor António Nó- focar no desenvolvimento de competências na
voa em congresso realizado pelo SINESP – Sin- construção dos currículos:
dicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo em 2011, [...] as decisões pedagógicas devem estar orientadas
para o desenvolvimento de competências. Por meio da
nossas escolas são excessivamente iguais e indicação clara do que os alunos devem “saber” (consique seria bom que cada uma expressasse o derando a constituição de conhecimentos, habilidades,
seu projeto educativo, da maneira que ele é, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber
que as escolas pudessem demonstrar diferen- fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver
ça no que propõe aos estudantes (NÓVOA, demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exer2011).
cício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitaFazer uma escola diferente, com práticas inovadoras, com ambiente gostoso, que
atraia os estudantes a aprender coisas novas,
os leva a sentir prazer no que desenvolvem.
O protagonismo dos estudantes também é um
forte aliado na motivação dos estudantes, visto
que os empodera, fortalecendo a autoestima e
estimulando o pertencimento que certamente
garante melhores resultados (PARO, 2009).

ção das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens
essenciais definidas na BNCC, (BNCC, 2017, p. 13).

A normativa ainda elenca um conjunto
de decisões para que as aprendizagens se materializam, entre elas, destacamos:
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• contextualizar os conteúdos dos
componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los,
conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas;
• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes
escolares para adotar estratégias
mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do
ensino e da aprendizagem;
• selecionar e aplicar metodologias
e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas, recorrendo a ritmos
diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para
trabalhar com as necessidades de
diferentes grupos de alunos, suas
famílias e cultura de origem, suas
comunidades, seus grupos de socialização etc.;
• conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar
e engajar os alunos nas aprendizagens;
• criar e disponibilizar materiais de
orientação para os professores,
bem como manter processos permanentes de formação docente que
possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e
aprendizagem;
• manter processos contínuos de
aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais
educadores, no âmbito das escolas
e sistemas de ensino (BNCC, 2017,
p. 16-17).

Com as diretrizes colocadas pela normativa o desafio da escola se amplia, exigindo
uma reestruturação do trabalho desenvolvido
pelos profissionais da educação nas escolas.
Nessa reestruturação o estudante deve estar em
destaque no processo de ensino e aprendizagem, exercendo o protagonismo nas propostas
pedagógicas, assim como no desenvolvimento
e apropriação das competências, habilidades
e aprendizagens significativas propostas pela
normativa. As escolas precisam garantir que os
direitos de aprendizagem se tornem uma realidade diária na vida dos estudantes.

FOCO NAS APRENDIZAGENS
Segundo o autor David Paul Ausubel
(1918-2008) as aprendizagens devem ser significativas ele criou uma teoria para isso. A Teoria da Aprendizagem Significativa apresentada
na obra “The Psychology of Meaningful” Verbal
Learning em 1963 estabelece que para experienciar aprendizagens significativas o aprendiz
deve ampliar e reconfigurar os conteúdos, informações ou conceitos recebidos, tais ações
pressupõem uma atuação protagonista onde o
estudante não é passivo Para tal, estabelece
que o professor precisa considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, a interação
entre os novos conhecimentos e os já assimilados pela estrutura cognitiva deve ser substantiva e não-arbitrária.
Ausubel estabeleceu ainda duas condições para que a aprendizagem significativa
aconteça, são elas: O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o
aprendiz deve ter predisposição para aprender.
A teoria da aprendizagem significativa nos desafia a reestruturar também a forma como ensinamos, como nos clarifica o Professor Geraldo
Peçanha de Almeida, é importante que o professor inicie a construção das aprendizagens
sempre com um questionamento, diferente da
habitual maneira de contextualizar ou elucidar
a sequência das aprendizagens que pode tirar
do aprendiz o direito de descobrir novos conhecimentos a partir de suas dúvidas.
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O professor então é um mediador do
conhecimento, guiando o aprendiz para a construção das aprendizagens. Enquanto o aprendiz produz novas ampliações e novas reconfigurações a partir de suas dúvidas, significando
com as informações trazidas pelo professor. A
Base Nacional Comum Curricular – BNCC estabelece competências e habilidades a serem
desenvolvidas junto aos estudantes da educação básica.
Com foco na aprendizagem determina
como responsabilidades do professor: re(elaboração) do Projeto Político Pedagógico, Formação continuada e planejamento e execução
das atividades em sala de aula. Tais responsabilidades devem assegurar as aprendizagens
essenciais, considerando o desenvolvimento
de uma formação humana integral que vise à
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

É importante avaliar se a didática utilizada está sendo eficaz e se estes conhecimentos estão sendo transmitidos de modo que faça
sentido para os estudantes. Caso não o gestor
juntamente com o corpo docente precisa repensar, analisar, estudar, qual a melhor forma
de ensinar com eficácia para atingir o objetivo
da escola que é: O estudante aprender de fato.
Em seu livro “Dimensões da gestão
escolar e suas competências”, Heloisa Luck,
fala sobre as competências necessárias para
o exercício do cargo de professor que é imprescindível na escola e na promoção de um
ensino de qualidade e ressalta a importância
de o professor possuir expectativas positivas
na formação dos alunos, como cita:
Os professores são profissionais que influem diretamente na formação dos alunos, a partir de seu desempenho
baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes e
sobretudo por seus horizontes pessoais, profissionais e
culturais. De sua postura diante da vida, dos desafios,
da educação e das dificuldades do dia-a-dia depende a
qualidade de seu trabalho. Professores bem informados
e bem formados são fundamentais para a orientação
competente de seus alunos. Sua atuação junto de seus
alunos deve ser aberta, com forte liderança e perspectivas positivas orientadas para o sucesso. Professores
com elevadas expectativas no sentido de fazer diferença na aprendizagem de todos e cada aluno são aqueles
que mais contribuem para a formação desses (LUCK,
2009, p.21).

Os autores Michael Fullan e Andy Hargreaves, fazem um estudo do trabalho do professor, analisam algumas dificuldades encontradas no exercício deste cargo e propõem
orientações para direcionar tais profissionais
de modo que possam permanecer bem motivados durante toda sua carreira. Entre elas
estão: “[...] comprometa-se com o aperfeiçoamento contínuo e com a aprendizagem permanente; Monitore e fortaleça a conexão entre
A autora ressalta que o do trabalho proseu desenvolvimento e o desenvolvimento dos fessor com elevadas expectativas na formação
alunos” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 83- dos alunos, contribui muito para uma formação
84).
de qualidade.
O professor precisa ter clareza de qual
é o seu propósito no ato de ensinar, segundo
(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 34) “Ensinar não é apenas uma coleção de habilidades
técnicas, um pacote de procedimentos, uma
porção de coisas que você pode aprender”.
Ensinar envolve um aspecto moral, e as habilidades do professor aplicadas ao ato de ensinar
enrique sua prática, proporcionando também o
desenvolvimento de habilidades por parte dos
estudantes.
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GESTOR PEDAGÓGICO
O gestor escolar é também um líder,
pesquisas revelam que a liderança está intimamente ligada à qualidade da escola e de suas
aprendizagens. Como afirma, Heloísa Luck:
A liderança efetiva da direção da escola e não a sua
atitude de controle e cobrança é um fator primordial
na qualidade da gestão e do ensino. Dirigentes de escolas eficazes são líderes, estimulam os professores e
funcionários da escola, pais, alunos e comunidade a
utilizarem o seu potencial na promoção de um ambiente
escolar educacional positivo e no desenvolvimento de
seu próprio potencial, orientado para a aprendizagem e
construção do conhecimento, a serem criativos e proativos na resolução de problemas e enfrentamento de
dificuldades (LUCK, 2000, p.15-18).

No livro: “Liderança em gestão escolar” a autora apresenta um gestor escolar que
é também um líder, preocupado e comprometido com a qualidade do ensino e disposto a
influenciar pessoas positivamente para a conquista deste objetivo. Cita:
O ensino de qualidade, orientado para que todos os
alunos aprendam o máximo possível, demanda uma
cultura escolar onde haja diálogo, confiança, respeito,
ética, profissionalismo (fazer bem feito e melhorar sempre), espírito e trabalho em equipe, pró atividade, gosto
pela aprendizagem, equidade, entusiasmo, expectativas
elevadas, autenticidade, amor pelo trabalho, empatia,
dentre outros aspectos. Estes são, por certo, componentes a partir do qual se realiza a liderança no ambiente escolar (LUCK, 2011, p.31).

A autora enfatiza que o exercício da liderança é fundamental no papel de diretores
de escola, que deve ainda motivar as pessoas a ressignificarem a prática cotidiana para
efetivamente produzir melhores experiências e
resultados no desenvolvimento dos estudantes
como pessoas, sujeitos que participam ativamente do processo de ensino e aprendizagem.

• a) Promover e manter um elevado espírito de equipe, a partir de uma visão
clara dos objetivos educacionais,
missão, visão e valores da escola.
• b) Alargar os horizontes das pessoas que atuam na escola, a respeito
de seu papel e das oportunidades
de melhoria e desenvolvimento.
• c) Estabelecer uma orientação
empreendedora e proativa na
ação conjunta para a realização dos objetivos educacionais.
• d) Criar e manter cultura escolar favorável e propícia ao trabalho educacional, à formação dos
alunos e às suas aprendizagens.
• e) Motivar e inspirar as pessoas no
seu envolvimento em processos
socioeducacionais cada vez mais
efetivos, no interior da escola e na
sua relação com a comunidade.
• f) Estabelecer e manter elevado nível
de expectativas a respeito da educação e da possibilidade de melhoria
contínua de seu trabalho e dos bons
resultados na promoção da aprendizagem dos alunos e sua formação.
• g) Dinamizar um processo de comunicação e relacionamento interpessoal aberto, dialógico e reflexivo.
• h) Orientar, acompanhar e dar feedback ao trabalho dos professores
na sala de aula, tendo como foco a
aprendizagem (LUCK, 2011, p.108109).

Nesse sentido a autora elenca uma
relação de ações necessárias na atuação da
equipe de gestão da escola:
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Destacamos o item ‘h’ da referida relação como essencial no acompanhamento do
trabalho desenvolvido pelos profissionais da
escola, em especial, os professores. No feedback o líder que acompanha o processo de
ensino pode orientar em relação à possíveis
equívocos, conhecer e entender os desafios
dos professores para apoiá-lo buscando soluções e resultados (LUCK, 2011).

Durante todo esse processo o papel do
coordenador pedagógico de acompanhar todo
o desenvolvimento pedagógico, implementar o
projeto pedagógico, contribuir com a formação
dos professores, articular propostas interdisciplinares é necessário e valioso. A interdisciplinaridade, além de enriquecer o trabalho dos
professores e as aprendizagens dos estudantes possibilita o compartilhamento de práticas
entre a equipe docente, oportunidade para amEstabelecer uma conversa franca e pliar o repertório de propostas (LUCK, 2011).
profissional com o professor ouvindo suas sugestões sobre as questões pedagógicas da
Práticas de planejamento coletivo por
escola, muitas vezes os professores conhecem componente curricular e/ou ano letivo é um
detalhes importantes como os maiores de de- outro exemplo de compartilhamento de ideias
safios de cada estudantes, ou até mesmo ques- rico e motivador, em grupo os professores detões pessoais que influenciam diretamente nas finem temas, metas, objetivos e sugerem aos
aprendizagens. É essencial sempre focar no pares propostas a serem desenvolvidas num
principal objetivo da escola: a aprendizagem determinado período, bimestre por exemplo, e
dos estudantes, a partir de um processo de aplicam em todas as turmas do mesmo ano
ensino atento, responsável e eficaz, buscando letivo, adaptando as propostas de atividades
sempre a melhoria nos resultados. Outro pon- para a realidade de cada turma considerando
to é convidar o professor a refletir sobre sua suas especificidades, tal prática fortalece a
prática direcionando para um exercício eficaz identidade pedagógica da escola e otimiza o
na construção de aprendizagens significativas acompanhamento das aprendizagens por par(LUCK, 2011).
te da gestão escolar (LUCK, 2011).
Tais reuniões devem ser realizadas
individualmente e manter uma periodicidade
organizada com a equipe para que os profissionais possam se preparar para o encontro
com autoavaliação do período anterior, assim
como possíveis demandas a serem decididas
em conjunto (LUCK, 2011).
A seguir é preciso motivar o professor
a buscar novos conhecimentos aprimorando
continuamente sua atuação na prática docente e consequentemente os resultados dos estudantes. É crucial também, analisar os resultados evidenciando os pontos fortes, práticas
inovadoras e eficazes empoderando o professor e motivando-o a exercer seu papel com entusiasmo e dedicação para motivar os estudantes (LUCK, 2011).

Para a retomada do feedback os registros são essenciais tanto para o gestor acompanhar como para o professor efetivar as mudanças propostas. Na reportagem da Revista Nova
Escola: “Quando o diretor se torna um gestor”,
é abordada a questão de o diretor de escola
geri-la conciliando as demandas burocráticas e
pedagógicas, onde o autor Vitor Henrique Paro
da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo fala sobre a importância de o diretor possuir uma visão pedagógica em todas as
suas ações na escola.
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Em entrevista à Revista Nova Escola intitulada: “Heloísa Luck fala sobre os desafios da
liderança nas escolas”, a autora vai esclarecendo questões a respeito de se dirigir bem uma
escola para a obtenção de bons resultados.
Um bom entrosamento profissional do gestor
com a equipe escolar, principalmente o corpo
docente, que estão protagonizando o processo
de ensino e aprendizagem juntamente com os
estudantes, pode favorecer tal processo.

Toda situação e decisão precisam ser
vista pelo gestor por uma ótica pedagógica,
considerando como e o quanto tal decisão influenciará no processo educacional e nos resultados de seus estudantes. A escola tem o
dever de garantir um ensino de qualidade, para
tal é essencial que o gestor tenha intimidade
com o processo pedagógico, conhecendo de
perto o trabalho desenvolvido nas salas de
aula, acompanhando o trabalho dos professores para contribuir e para juntos, construir e
Heloísa Luck fala sobre a inerência da aplicar práticas eficazes.
gestão escolar à liderança que é a capacidade
de influenciar pessoas positivamente. O gestor
Além do desenvolvimento e execução
deve usar tal influência para obtenção de me- das práticas administrativas na gestão da escolhores resultados a cada dia na escola:
la, participar da elaboração, desenvolvimento e
aplicação das propostas pedagógicas mantém
O trabalho dos gestores escolares se assenta, pois, so- o gestor mais próximo dos professores, dos
bre sua capacidade de liderança, isto é, de influenciar a
estudantes e dos resultados da escola. Tais atiatuação de pessoas (professores, funcionários, alunos,
pais) para a efetivação dos objetivos educacionais pro- vidades são inerentes ao exercício do gestor
postos pela escola. Isso porque a gestão se constitui de escola. Em seu livro: “Liderança em gestão
em processo de mobilização e organização do talento escolar” a autora Heloísa Luck, faz um alerta:
humano para atuar coletivamente na promoção de objetivos educacionais (LUCK, 2011, p. 20).

A gestão de escola comprometida com
a educação, especialmente públicas pode e
deve trabalhar para que os estudantes usufruem do máximo de conhecimento que puderem durante os anos em que estiverem na
escola, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias e essenciais para que
tenham outras possibilidades, e que ao final
destes anos esteja preparado para galgar outros tantos degraus que a educação e a vida
possam lhes conduzir.

Todos podem perceber o esforço que se realiza no âmbito das escolas, no sentido de superar a dicotomia
entre gestão pedagógica e gestão administrativa que
foram sendo desenvolvidas como áreas independentes
e, por isso, atualmente aparecem até mesmo ser dissociadas nas escolas, onde se dá mais atenção à perspectiva administrativa (meio para realizar os objetivos
educacionais) do que à perspectiva pedagógica (mais
diretamente associada ao fim último da educação, que
é a aprendizagem e a formação dos alunos), (LUCK,
2011, p. 101.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado clarifica a excelência de um gestor educacional focado na prática pedagógica desenvolvida na escola. A mediação e articulação de ações conjuntas com a
equipe docente, pedagógica, assim como, com os estudantes enriquecer as aprendizagens e
revela uma escola com potencial para oferecer oportunidades de sucesso aos seus estudantes.
Para tanto, é preciso que os gestores unam a gestão administrativa à pedagógica, enfatizando, logicamente, a pedagógica, para que a melhoria da qualidade do ensino seja uma
realidade em nossas escolas. O acompanhamento atento das práticas pedagógicas, do trabalho
desenvolvido pelo professor em sala de aula e do engajamento dos estudantes possibilita uma
análise constante dos desafios, pontos a serem melhorados, assim como dos acertos, práticas
potenciais e transformadoras. Durante todo o percurso o feedback é extremamente importante
para identificar cada situação descrita acima e tratá-las visando a constante melhoria dos resultados.
O gestor precisa exercer uma liderança eficaz, influenciando pessoas positivamente para
o contínuo aprimoramento do ensino nas escolas, principalmente as escolas públicas.
Para que isso seja possível é necessário que o gestor trabalhe em parceria com a equipe
escolar, principalmente os professores que estão participando com os estudantes do processo
mais importante da escola, como já vimos anteriormente: O processo de ensino e aprendizagem.
Os autores Michael Fullan e Andy Hargreaves citam: “ valorizar seus professores e promover o
crescimento profissional deles (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 107).
Eles defendem a ideia de que o gestor deve sair de sua sala e observar a escola, os
corredores, as salas de aula, tendo uma percepção ativa da escola e sua cultura. E o envolvimento com a cultura da escola, requer “... Compreender e escutar de maneira dinâmica...” afirma
(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 107).
Alertam ainda os gestores a valorizar os professores que buscam crescimento profissional e aquisição constante de novos conhecimentos, a prática acaba levando outros profissionais
a se mobilizarem neste sentido enriquecendo o potencial dos profissionais, logo dos estudantes
também.
Os profissionais da escola precisam ainda, compreender o que você valoriza, para que
possam contribuir, suas atitudes enquanto gestor são observadas de perto por todos. Atitudes e
decisões do dia-a-dia revelam a maneira de gerir a escola, como:
• Apresentações, exposições e valorização dos trabalhos dos estudantes;
• Comunicação entre a escola e as famílias, de forma muito clara, documentada e
responsável sempre com o conhecimento da gestão;
• Reuniões com a equipe gestora para tomada de decisões;Reuniões com os funcionários, para esclarecimentos, orientação e resolução de possíveis problemas;
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• Participação em Reuniões Pedagógicas, com momentos de estudo contribuindo
para constante crescimento profissional dos professores;
• Reuniões individuais de feedback para esclarecer pontos fortes e questões a serem
analisadas e melhoradas visando o aprimoramento da prática diária e a conquista
de melhores resultados nas aprendizagens;
• Reconhecimento do bom desempenho de profissionais;
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC homologada em caráter normativo define
dez competências gerais que devem ser desenvolvidas com os estudantes da educação básica, garantindo os direitos de aprendizagens em cada uma das competências e habilidades que
integram o documento.
Para tal a normativa estabelece responsabilidades a cada uma das instâncias implicadas
no seu processo de construção e implementação. Como o centro da BNCC é a aprendizagem
o trabalho do gestor escolar, incluindo aqui o diretor de escola e o coordenador pedagógico, é
focado na reelaboração e coordenação do Projeto Político Pedagógico, assim como no planejamento e execução da formação continuada dos professores e educadores garantindo aos estudantes apropriação das dez competências gerais e o domínio das aprendizagens essenciais.
Tais ações cumprem o objetivo da BNCC de assegurar uma formação humana integral que vise
à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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A CRIANÇA EM SUA FASE INICIAL DA ESCRITA

RESUMO: O presente estudo preocupou-se em relatar como se dá o processo de construção da
escrita, bem como a relevância dada pelo educador a esta situação única na vida do educando. Entende-se que para compreender o processo da escrita infantil é necessário estar ciente
do papel que o professor exerce neste contexto, sem assim esquecer-se da importância do
letramento como fonte de significados para tudo que se constrói graficamente. Os conflitos
vivenciados nas etapas da escrita são considerados construtivos, logo a psicogênese da língua
escrita julga necessários para a construção de hipóteses. Diversos estudiosos preocuparam-se em demonstrar como de fato, as crianças das séries iniciais aprendem a ler e a escrever,
estes mesmos pesquisadores lutam para descobrir uma forma de corrigir erros do passado
que acarretava repetências e desistências na fase de alfabetização, foi onde se implantou
no Brasil um novo método de alfabetizar, advindo da psicogênese da língua escrita, que tem
como base a linha construtivista de Jean Piaget, que compreende o aluno como agente ativo
do seu próprio desenvolvimento. Desta forma concluímos que o valor e os investimentos
dados à escrita na escola, são primordiais para as crianças trilharem um caminho que os constituirá cidadãs da cultura escrita.

Palavras-chave: Construção; Escrita; Letramento; Conflitos; Cidadãs.
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INTRODUÇÃO

O

desenvolvimento da leitura e escrita é fascinante, desafiador e dinâmico, mas
em muitos momentos imprevisível. Embora tenham ocorrido estudos importantes
nos últimos tempos, ainda podemos observar muitas dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais o que torna o assunto muito discutido atualmente.
Neste processo de busca de experiências, teorias e práticas, consideramos relevante a
psicogênese da língua escrita, como um importante suporte de reflexão para o educador compreender como se dá o processo de aquisição da escrita e toda sua complexidade e um meio
de estruturar competências para situações de aprendizagens a fim de garantir maior eficiência.
Assim é importante frisar que leitura e escrita devem caminhar juntas e neste sentido, a
prática pedagógica não pode ser pobre na preparação do ato gráfico. Como processo único, o
ler e o escrever se renovam a cada situação sendo que a teoria se apoia na prática.
Sabe-se que atualmente existem muitos estudos relacionados ao processo de alfabetização, entretanto não se consegue atingir a todos de forma efetiva, o que nos leva a crer que a
fase inicial da leitura e escrita ainda causa temor e muitas expectativas tanto do docente quanto
da criança.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O processo de alfabetizar e letrar são
facilmente confundidos, porém sua distinção
se faz necessária para o campo pedagógico
sem deixar de compreender que ambas se
complementam. Alfabetização é aquisição da
escrita convencional, enquanto letramento é a
capacidade de desenvolvimento de habilidades no uso da leitura e escrita em práticas sociais. Partindo da necessidade de se nomear
essas práticas que vão muito além do domínio
alfabético e ortográfico no uso da língua escrita
surgiu o letramento (SOARES, 2004).

ALFABETIZAÇÃO
Alfabetizar consiste em ensinar as primeiras letras tornando o indivíduo capaz de ler
e escrever. Batista (2006) sintetiza alfabetização como a capacidade de decodificar os sinais gráficos para transformá-los em som, e, a
capacidade de codificar os sons da língua para
transformá-los em sinais gráficos.
Durante décadas teóricos procuravam
estabelecer métodos eficazes de alfabetização.
Segundo Rego (2006) para prevenir o fracasso
que o atual sistema não era capaz de suprir,
houve escolha de requisitos para garantir uma
alfabetização bem sucedida que privilegiava
aspectos perceptuais no domínio da linguagem oral, porém difundiu-se a alfabetização
funcional sem obter o êxito esperado. Somente
nos anos 80, pesquisas da área da psicologia cognitiva e da psicolinguística apontavam
para a necessidade de se compreender o funcionamento dos sistemas alfabéticos de escrita
como ferramenta em situações reais de comunicação.
Segundo Valle (2011) por muito tempo se pensou que o indivíduo alfabetizado era
aquele que sabia ler e escrever, no entanto
atualmente isso deixou de ser suficiente. De
acordo com IBGE (2007, apud VALLE, 2011),
alfabetizado é aquele capaz de escrever no mínimo um bilhete simples. Na atual sociedade
é necessário saber ler, escrever, interpretar e
saber utilizar a linguagem para viver melhor.

Embora se buscasse renovar as concepções de alfabetização, acabavam sempre
por inferir o mesmo conceito: ensinar a ler e a
escrever de forma mecânica. Desde então pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1985) contribuíram muito para a quebra desses paradigmas,
dando origem à psicogênese da língua escrita
com um enfoque construtivista. Estabelecendo-se grandes mudanças e um novo formato de alfabetização, contrapondo os métodos
e possibilitando o entendimento do processo
de construção de conceitos através do qual a
criança se torna alfabética.
Para Soares (2010) esse novo conceito contribuiu para criticar o método até então
utilizado, atribuindo-se à criança estímulos externos como meio de aquisição da língua escrita, passando a ser sujeito ativo na construção
de estruturas cognitivas em relação ao código
linguístico. As dificuldades que eram encaradas como “disfunções” passam a ser entendido como “erros construtivos” necessários para
o desenvolvimento da criança, agora considerada “centro do processo”.
Na atual concepção de Ferreiro e Teberosky (1985), a criança deixa de ser passiva
dentro desse processo, para ser ativa na busca
da compreensão da linguagem, formula hipóteses e a reconstrói de modo a selecionar informações que o meio lhe oferece, construindo
seu próprio conhecimento.

LETRAMENTO
Mas o que seria mesmo o letramento?
Uma condição de quem muitas vezes sabe ler e
escrever, mas também se apropria de práticas
sociais e culturais da escrita. Partindo desse
pressuposto pode-se considerar um ser letrado aquele que convive e usufruir socialmente
da leitura e escrita, ainda que este não esteja
alfabetizado. Embora alfabetização e letramento se completem, letrar não é alfabetizar e vise
versa, ambos têm suas peculiaridades.
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Val (2006) também define letramento
como inserção e participação do sujeito na cultura escrita. Iniciada no contato da criança com
diversas manifestações de escrita na sociedade, por exemplo, placas, revistas, embalagens,
tecnologias e etc.

Lembrando que a inserção da criança
nesse mundo de tantas possibilidades, ou seja,
no universo de letramento e alfabetização, pais
e professores desempenham um importante
papel, quando o mesmo não acontece, poderá
incorrer vários problemas em virtude da necessidade do ser humano de se estar em contato
Um alfabetizado não letrado conforme com a cultura escrita.
Val (2006) compreende, decifra o código escrito, lê palavras e textos simples, mas não é
Para Rojo (1998) a prática de aprendicapaz de utilizar a língua escrita em situações zagem deve contemplar a exposição de ideias
mais complexas, tornando o aprendizado invi- do aluno de modo concreto expondo seus coável. Em decorrência de uma prática escolar nhecimentos, erros e acertos para então posainda tão comum, Soares (2004, p.14) salienta sibilitar a organização e adequação dessas
que:
ideias à realidade permitindo a construção do
seu próprio conhecimento. Porém é preciso
Dissociar alfabetização de letramento é um equívoco
porque, no quadro das atuais concepções psicológi- que a escola antes se preocupe como se dará
cas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e escrita, esse processo de aprendizagem e só depois
a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) se preocupe com os resultados obtidos.
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/grafismo, isto é, em
dependência da alfabetização (SOARES, 2004, p.14).

A criança se apropria dessa língua
mesmo antes da alfabetização convencional,
através do contato com diferentes gêneros textuais explorando a leitura e a produção de textos (REGO, 2006). Teberosky (2004) também
acrescenta que é no seio da família e nas suas
interações que se inicia esse processo.
Podemos então considerar que a integração social hoje, exige habilidades mais
complexas do que o simples conhecimento
das primeiras letras, sendo necessária participação social de leitura e escrita, pois do contrário “não ler e não escrever, em uma sociedade letrada, é sinônimo de exclusão social e de
sérios impedimentos para o efetivo exercício
dos direitos de cidadania” (MALUF, 2005, p.
55).

CORRENTES CONSTRUTIVISTAS E A
AQUISIÇÃO DA ESCRITA
Para Ferreiro e Teberosky (1985) o sujeito descoberto através da teoria de Piaget,
não é aquele que aguarda o conhecimento a
ser transmitido, mas aquele que busca ativamente a compreensão dele. Essencialmente o
sujeito aprende através de suas próprias ações
e ao mesmo tempo em que constrói suas concepções, também organiza seu mundo.
Embora a teoria piagetiana não tenha
explorado sistematicamente a escrita, não significa que não se possa compreendê-la em
qualquer processo de aquisição de conhecimento. Um dos princípios básicos do construtivismo é que os estímulos são transformados
pelo sujeito através do processo de assimilação que lhe permite a interpretação dele, ou
seja, o ponto de partida da aprendizagem é o
próprio sujeito e não o conteúdo apresentado.
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Ainda conforme as teorias desenvolvidas por Ferreiro e Teberosky (1985) deixam de
fundamentar-se o ensino mecanizado sobre o
Antes de falar em psicogênese e novos processo de alfabetização, para seguir os presconceitos da escrita infantil, é importante frisar o supostos construtivistas/interacionistas de Piapapel do construtivismo na teoria da língua escri- get (1988).
ta. A abordagem construtivista teve como o principal fundador Jean Piaget, sua maior preocupaO erro para o construtivismo é visto de
ção era com o aprendizado da criança. “Vem de um ângulo bem diferente do habitual, o que paPiaget a ideia de que o aprendizado é construído rece errado, agora faz parte do desenvolvimenpelo aluno e é sua teoria que inaugura a corrente to e é até necessário para a compreensão dos
construtivista” (NOVA ESCOLA, 2009, p.89).
conflitos durante a aquisição da escrita. Para
Ferreiro (2010) em uma visão construtivista o
Vygotsky também era um teórico preocuque interessa é a lógica do erro: trata-se às vepado com o aprendizado da criança e para ele
zes de ideias que não são erradas em si meso aprendizado se dá através das relações com o
mas, mas parecem errôneas porque são quase
outro e pelo significado dado a tal relação:
sempre generalizadas, sendo pertinentes apeO discurso interior é a linguagem completamente desa- nas em alguns casos, ou ainda que necessibrochada em toda a sua dimensão, é uma linguagem tem ser diferenciadas ou coordenadas, ou, às
mais completa do que a falada. O discurso interior é vezes, ideias que geram conflitos, que por sua
quase completamente predicativo porque a situação, o vez desempenham papel de primeira importânassunto pensado é sempre conhecido de quem pensa.
A linguagem escrita, pelo contrário, tem que explicar cia no processo de construção.

CONSTRUTIVISMO: CONTRIBUIÇÕES
PARA A PSICOGÊNESE

completamente a situação para ser inteligível. A transformação do discurso interior, condensado ao máximo,
em linguagem escrita, pormenorizada ao máximo, a exige o que poderíamos designar por semântica deliberada do fluir do significado (VYGOTSKY, 1975, p.100
apud SMOLKA, 1989, p.67).

Ferreiro (2010) ressalta também, que o
termo construtivismo não é o mesmo que ativo. Visto que a criança é capaz de construir o
conhecimento constituindo-se sujeito ativo, porém na visão pedagógica, “ativo” pode ser uma
Conforme Mortatti (2007) a perspectiva série de coisas que não estão necessariamenconstrutivista nos estudos da língua escrita teve te ligadas ao termo construtivismo e vice-versa.
como objetivo explicar como a criança aprende
a ler e escrever, sendo um processo predomiA CRIANÇA E SEUS NÍVEIS DE
nantemente individual resultante da interação do
ESCRITA
sujeito cognoscente com o objeto de conhecimento, a escrita. Por isso não se tinha a preNo método tradicional a criança aprentensão de constituir um novo método de ensino dia as vogais, depois consoantes para depois
e menos ainda uma nova didática de leitura e
formar as sílabas e os sons mais complexos
escrita. Rosa (1997, p. 41) também afirma que:
dando origem as palavras, porém atualmente,
a criança faz-se compreender antes mesmo de
Os teóricos do construtivismo constatam que o aluno
é sujeito de sua própria aprendizagem, o que equiva- dominar a linguagem, leitura ou escrita. Embole a dizer que ele atua de modo inteligente em busca ra conheça algumas sílabas ou palavras surda compreensão do mundo que o rodeia, automatica- preendentemente ela é capaz de modular de
mente estão dando uma grande “dica” aos educadomodo a construir palavras ou frases (ELIAS,
res, e lançando também um grande desafio. É como
se dissessem: “sejam centro do processo de ensino; 2000).
criem, junto com os alunos, os seus próprios caminhos;
descubram alternativas pedagógicas em sala de aula”
(ROSA, 1997, p. 41).
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Com base nos esclarecimentos da teoria construtivista conforme Weisz e Sanchez
(2009) sobre as crianças que repetiam as
séries iniciais, chegando até mesmo desistir
da escola, devido ao fato de não relacionar a
escrita às frases soltas e sem nexo, é que se
pensou em detalhar as hipóteses de escrita,
partindo de relatos da própria criança a respeito do funcionamento da língua escrita. Permitindo compreender também os conflitos que
elas mesmas se colocam à medida que vão
substituindo seus conhecimentos por novas
concepções.
Essas hipóteses descritas por Ferreiro
e Teberosky (1986) dividiram-se em quatro etapas: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e
alfabético. Morais (2012, p.53) também acrescentam que nesse processo evolutivo a criança “constrói respostas próprias, não ensinadas
pelo adulto”.

As questões que a criança se coloca
tentando distinguir escrita e desenho permite
a formulação da hipótese de que o sentido da
mensagem gráfica se dá pela união da escrita
e desenho (MACIEL; BAPTISTA; MONTEIRO,
2009).
Buscando a escrita com símbolos, passam a misturar letras, números e até criam letras. Dado momento quando já é possível compreender que não é possível escrever todas as
palavras da mesma forma, imaginam que a escrita deve registrar características dos objetos
(MORAIS, 2012).
Sendo assim, Carraher (1986) e Rego
(1990) apud SIMÕES (2000) para representar
objetos grandes usam-se muitas letras, enquanto que para objetos pequenos usam-se
poucas letras, ou seja, sua hipótese é de que
a representação gráfica de um objeto está intimamente ligada a uma de suas características.

FASE PRÉ-SILÁBICA
Segundo Morais (2012), a fase pré-silábica é conhecida como fase ou etapa, nesse
momento a criança ainda não descobriu que a
escrita é o registro da pauta sonora no papel,
ou seja, não faz relação entre a emissão do
som e a escrita. Algo tão claro por nós alfabetizados, e, para os métodos tradicionais de
ensino tratado como simples transmissão, no
entanto para nova concepção de alfabetização,
a escrita alfabética precisa ser redescoberta
pelo indivíduo por meio de reformulações (MORAIS, 2012).
Quando a criança aprende a desenhar, isto é, para copiar exatamente um modelo
ou para, enriquecer-se ou realizar-se, a criança
desenha. Não é comunicação consciente nem
expressão, mas uma arte de criação como muitos outros. A criança está sempre imitando o
adulto e dessa forma ela desenha. Suas primeiras garatujas, seus primeiros triunfos precisam
ser transformados num sólido ponto de partida para uma educação promissora (FREINET,
1977 apud ELIAS, 2000).

A criança tentando diferenciar as palavras que escreve das que veem a sua volta, formulam hipótese de quantidade mínima,
sendo pelo menos três letras para uma palavra
ser lida, e, hipótese de variedade onde não se
pode ler uma sequência de letras iguais, concluindo que palavras diferentes se escrevem
diferentes. Em decorrência dessas hipóteses,
passará a considerar as possibilidades disponíveis em seu repertório para criar as referidas
variações (MORAIS, 2012).

FASE SILÁBICA
Nesse ponto do percurso evolutivo assim como diz Morais (2012), após já terem
colocado uma sequência de marcas gráficas
para representar determinada palavra, ao lê-las tendem a pronunciá-las de forma pautada,
buscando relação das marcas aos segmentos
silábicos.
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Trata-se de um salto qualitativo sem
desmerecer as fases seguintes, pois passa por
um período de importante evolução considerando que a criança passa a atribuir cada letra
a uma sílaba compreendendo que a escrita representa as partes sonoras da fala (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).

FASE SILÁBICO-ALFABÉTICO

A criança passa a construir sozinha
hipótese silábica e começa a compreender
a relação entre a totalidade e as partes, entre as letras e os sons. Morais (2012) ressalta que essa descoberta se caracteriza por ser
uma mudança radical, já que a criança deixa
Sendo assim, cada letra equivale a de pensar que se escreve com uma letra para
uma sílaba oral, dessa forma geram-se confli- cada sílaba e compreende que são necessátos cognitivos, como a busca das diferenças rias mais letras.
entre as palavras na quantidade, posição e variedade de caracteres, levando às hipóteses de
De acordo com Ferreiro e Teberosky
quantidade e variedade mínima que vão sen- (1999), no nível silábico-alfabético a criança
do construídas pela própria criança (BRASIL, passa para uma correspondência entre as par2010).
tes do texto e partes da expressão oral. Ocorre
também pela primeira vez a hipótese de que a
Como realização dessas hipóteses a escrita representa partes sonoras da fala.
criança pode se valer da repetição ou alongamento de sílabas, que no momento da leitura
A criança ao entrar no nível silábico-alpode fazê-lo apagar letras que sobram (MO- fabético passa a vivenciar conflitos segundo
RAIS, 2012). De acordo com o autor (2012, Simões (2000), de reformulação da sua hipóp. 60) a escrita silábica pode ser categorizada tese silábica que para o momento não é mais
em dois grupos:
eficiente. Nesse momento já consegue perceber a relação entre grafema e fonema, porque
Silábicas “quantitativas” (ou “sem valor sonoro”) e “quarepresenta graficamente cada som, a partir daí
litativas” (ou “com valor sonoro”). No primeiro caso,
o da escrita silábica quantitativa, a criança tende, na passa alternar suas produções entre essa e a
maioria das palavras, a usar de forma estrita a regra de alfabética.
que, para cada sílaba oral, se coloca uma única letra,
mas a maioria das letras usadas não tem a ver com os
sons das sílabas orais que está notando. Nas escritas
silábicas qualitativas, além da preocupação com a regra
“uma sílaba oral, uma letra”, haveria a busca de, para
cada sílaba, uma letra com valor sonoro convencional,
isto é correspondente a um dos fonemas que formam a
sílaba oral em questão (MORAIS, 2012, p.60).

Com ou sem valor sonoro convencional,
a sílaba começa a atuar como indicador, mas impossível de ser coordenada com outros da mesma natureza (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).
Referindo-se ao nível silábico, Ferreiro e
Teberosky (1999) afirmam que, gradativamente,
a criança vai aprendendo que as letras representam os sons; todavia, ela ainda não se desprendeu completamente da hipótese silábica, tanto
que, determinadas vezes, concebe a sílaba, outras vezes, simula o fonema. Ela se depara na
hipótese silábico-alfabética.

Ferreiro e Teberosky, (1991, p. 194) definem a passagem da hipótese silábica e alfabética como:
O aprendiz abandona a hipótese silábica e descobre
a necessidade de fazer uma análise que vai além das
sílabas. É movido pelo conflito que experimenta a partir
da hipótese silábica, juntamente com a exigência de
quantidade mínima de grafias (ambas, hipóteses originais da criança) que o meio lhe propõe (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1991, p. 194).

Morais (2012) conclui que esta fase não
é apenas um “período de transição”, mas sim
de grande aprendizagem e por isso as crianças que atingem essa hipótese estão, quase
em sua totalidade, salvas do fracasso escolar.

629

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

FASE ALFABÉTICA
Segundo Ferreiro e Teberosky (1999),
quando a criança é capaz de compreender que
cada letra da escrita pode representar um fonema, ela se encontra numa hipótese alfabética.
A criança reconhece que não se pode adivinhar o que está escrito, é necessário reconhecer os fonemas e as letras. Começa a escrever
com princípios alfabéticos, sem resíduos silábicos e usando as letras com seu valor fonético
convencional.
A criança passa por “erros construtivos” que são considerados como, escrita silábica e silábica alfabética até chegar ao objetivo
que é a escrita alfabética. Pesquisas com novecentas crianças que cursaram pela primeira
vez a 1ª série de escolas públicas no México,
apontaram que 85% das crianças que aprenderam a ler, utilizavam a hipótese silábica em pelo
menos uma das quatro sondagens do ano. Ou
seja, a maioria passou por “erros construtivos”
até chegar ao sistema alfabético.
Com isto podemos perceber que para
aprender o sistema da escrita é necessário
compreender que a criança passa por erros
e acertos, onde elas mesmas percebem que
estão no caminho para atingir o objetivo, mas
seus erros significam que ainda não chegou, e,
que ainda necessitam continuar com o processo. No momento em que compreendem que a
escrita representa os sons da fala, é que passam a construir a escrita alfabética e sua escrita começa a ter sentido e conotação (WEISZ,
1985).

O POSICIONAMENTO DOCENTE
FRENTE A AQUISIÇÃO DA ESCRITA
Sabe-se que mesmo o aluno trazendo
para escola noções prévias sobre leitura e escrita, todavia é no professor que este encontra suporte para aprimoração destes conhecimentos, e se não houver um trabalho efetivo e
contundente por parte do docente, haverá lacunas difíceis de serem preenchidas. Souza e Jr.
(2002, p.109) sintetizam:

Em sala de aula, na relação com a leitura e a escrita, encontramos hoje a representação concreta desse
abismo entre gerações. De um lado, o professor, com
sua história e sua temporalidade inscritas em modos
particulares de leitura, formados com base em sua inserção acadêmica e profissional; de outro lado, o aluno,
representando o novo trazido por sua geração e pela
cultura já modificada que a permeia. Nesse distanciamento espaço-temporal entre a história do professor e
a vivência do aluno é que percebemos nos artefatos
culturais, ou seja, nos objetos concretos que passam
a mediar às relações de alunos e professores com os
atos de leitura e escrita, um obstáculo que por vezes dificulta a integração da experiência de adultos e crianças
(SOUZA; JR., 2002, p.109).

A influência do adulto como mediador
ou facilitador, encorajando, espalhando material, evidenciando ou mesmo permanecendo
cuidadoso para promover as ações das crianças, é indispensável pela complexidade que
submerge esta habilidade. O que parece atual é a seriedade das condições que são apresentadas às crianças. A destreza motora como
outros aspectos, acoplados de fatores ambientais compatíveis com atributos físicos de cada
criança. Advindo a isto, o progresso no domínio
desta, como de qualquer outra aptidão complexa, depende de uma série encadeada de
conjunturas que beneficiem o domínio gradual
de todos os aspectos que lhes são próprios
(SODRÉ, 2002).
A posição que abarca professor e aluno, com todas as suas distinções e especificidades, não se restringe a uma relação fria,
dissolvida entre um sujeito agente e um objeto
receptor ou a um ser “resignado” que recebe
uma “mudança” de conhecimentos/conceitos. O que ocorre é uma relação interpessoal
em que, tanto professor, quanto alunos atuam
como formadores e se submetem a condição
de desenvolvimento. Ocorre uma relação de
cumplicidade na extensão social da leitura, o
que se pode nomear de processo interativo da
aprendizagem. Um procedimento que se “foi
aprendendo socialmente, que historicamente
mulheres e homens descobriram que era possível ensinar” (FREIRE, 1996, p.23).

630

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

O PROFESSOR E O FOCO NA CRIANÇA
Num aspecto construtivista, percebe-se que se aprende a escrever, escrevendo. Ou
seja, atuando e interagindo com a língua escrita, conhecendo e aventurando-se a escrever,
levantando e examinando hipóteses. É admirável demonstrar a precisão do professor seguir
sempre uma maneira curiosa e investigativa
diante das escritas expostas pelos alunos, esforçando-se para compreender o que eles escrevem (MEC, 2001).

Quanto às estratégias que podem gerar
boas intervenções por parte do docente, Teberosky (1992), declara que variação no material
didático se faz necessário, para indicar como
adquirir mudanças e como funcionarão melhor
suas estratégias para o aluno e para o próprio
professor. Porém, todos sabem que os objetivos de aprendizagem serão alcançados na medida em que o fazer pedagógico embasa-se
em mudanças permanentes de estratégias.

Ainda segundo MEC (2001), o professor para alfabetizar precisa garantir que regras
de fonologia sejam assimiladas e utilizadas pelos alunos. Entretanto a criança não precisa ter
um total domínio da fonologia para identificar
palavras que outrora não foram vistas. Algo importante nesse contexto é assegurar a todos,
produção do significado de tudo que está sendo construído. Quanto à intervenção do professor na escrita, Duran (1994 p.109), faz o
seguinte relato:
Muitas vezes a criança pergunta: “Está certo?”. E a professora responde: “Está”. O que a criança procura ao
fazer suas perguntas? O que ela está querendo de nós,
professores? Ela está querendo é compartilhar a sua
escrita, o que significa também o reconhecimento de
uma imposição social da forma ortográfica. A escrita
tem um valor social exatamente porque pode ser compartilhada. Portanto, escrever, por exemplo, pato com
apenas A e O não é algo que possa ser compartilhado
(DURAN, 1994 p.109).

De acordo com a prática mediadora do
educador, Vygotsky (1993, p.92) afirma: “[...] o
professor, trabalhando com o aluno, explicou,
deu informações, questionou, corrigiu o aluno
e o fez explicar. Os conceitos das crianças se
formaram no processo de aprendizado, em colaboração com o adulto”. Sendo assim, é viável considerar as intervenções do professor
parte determinante nesse processo. Seja nas
propostas de atividades ou mesmo na forma
de encorajar cada um de seus alunos a lançarem-se na ousadia do aprender, o educador
atua o tempo inteiro (WEISZ, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre todas essas concepções apresentadas neste trabalho, podemos resumir que a
alfabetização é uma questão central no debate sobre educação escolar no Brasil por várias razões:
• Índices elevados de fracasso escolar, sendo atribuídos estes fracassos ao processo
de alfabetização.
• Considera-se o nível de letramento insuficiente para garantir o desenvolvimento dos
indivíduos, bem como sua participação socioeconômica no país.
• Novas transformações tecnológicas, industriais, sociais e culturais em torno da escrita ampliam consequentemente a circulação de uma diversidade de textos, e que
por sua vez não advém da vontade individual, mas por diversos fatores históricos e
culturais.
Desse modo, pode-se afirmar que os sujeitos vivem em uma sociedade letrada e que
por sua vez estão imersos no mundo da escrita, fazendo uso desse objeto de conhecimento de
diferentes maneiras, embora não se deem conta.
Partindo desses pressupostos, torna-se imprescindível investigar o processo de aquisição da escrita, e desta forma procuramos compreender como o letramento contribui para uma
prática de escrita significativa e eficaz. Entre outros objetivos do presente estudo, teve como foco
a atuação do professor como mediador na construção da escrita.
Se falando em alfabetização não se pode deixar de frisar a importante contribuição de
Emília Ferreiro e Ana Teberosky que explicam com a teoria da psicogênese, como a criança de
fato pensa sobre a escrita, visto que esta foi fonte para criação de um novo conceito de alfabetização, que logo se tornou referência para as políticas oficiais no Brasil. Essa nova perspectiva
colocou a criança como centro no processo de aprendizagem e sujeito atuante que busca compreender seu objeto de conhecimento.
Vale lembrar que cabe também ao educador criar situações que possibilite ao aluno
vivenciar o uso social da escrita, tornando o ensino contextualizado e simultâneo, pois considerando a complexidade da leitura e escrita, constatamos a necessidade de apresentá-la no seu
modo funcional e assim proporcionar ao educando interação cultural e social.
Pode-se, portanto, concluir que a demanda por um ambiente
alfabetizador que propicie finalidades comunicativas, traz assim a
confirmação da hipótese inicial, que relata o comprometimento com
este ambiente, principalmente pelo docente como meio de facilitar a
aprendizagem.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: O tema Alfabetização e Letramento nos leva a refletir sobre tudo o que foi feito até
hoje pela educação no Brasil, porém, temos a consciência de que muitas ações devem ser
tomadas a respeito deste assunto. Partindo dessa afirmação nosso trabalho tem por objetivo
esclarecer como e porque as pesquisas colocam o país em uma das piores posições no ranking
relacionado à qualidade de ensino. Estaremos enfocando a alfabetização e o letramento escolar em suas diversas facetas, mostrando ao leitor a nossa realidade educacional. Baseando- se em estudos e teses de estudiosos, estaremos abordando fatos, onde nos é constatado
as dificuldades, os problemas e barreiras enfrentadas em nossa educação. Com o objetivo
de reflexão estaremos abrindo um diálogo com o leitor a respeito da educação que temos e
possíveis mudanças e soluções que a educação brasileira precisa realizar para se chegar a tão
almejada educação de “Utopia”.

Palavras-chave:

Educação; Alfabetização; Letramento; Realidade; Educacional.
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INTRODUÇÃO

M

uito se fala sobre a educação no Brasil e podemos perceber que há uma preocupação constante com a alfabetização. É nesta direção que seguiremos com
esta pesquisa, cujo tema abre o seguinte questionamento como: qual o papel da
família, das autoridades e dos educadores no atual cenário da educação brasileira?
Devemos considerar que crianças que vivem em ambiente onde leitura e escrita estão
presentes, apresentam uma facilidade maior em sua alfabetização. A criança que tem contato
com o mundo letrado terá a oportunidade de desenvolver o letramento, fase em que esta coloca
a decifração do código alfabético em função de sua leitura de mundo. Neste aspecto se evidencia o papel da escola e da família, para proporcionar o contato direto com o universo letrado,
que proporcionarão à criança a ressignificação da simples decodificação das letras do alfabeto
desenvolvendo potencialidades e formas de usar essas competências para escutar o mundo, em
suas diferentes manifestações.
A escola tem um papel fundamental na vida do educando, porém é de grande relevância citar a família como continuação do processo educativo, haja vista o artigo 2º do LDB, a
educação: “dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana``. Apesar de vivermos em uma sociedade que acredita que a escola é
única e principal responsável por esta etapa da vida de uma criança.
Dessa forma, a escola deve proporcionar o desenvolvimento da criança, gestando seus
conhecimentos a partir da realidade e a vivência familiar de cada sujeito.Esse processo escolar
pôde ser observado quando estudamos e vivenciamos a prática pedagógica do Curso de Pedagogia. Pois aprendemos que a teoria e a prática são diferentes, mas ambas se completam:
Existem duas maneiras de se ensinar a leitura e a escrita. A primeira maneira chamará de Alfabetização Restringida e a segunda de Alfabetização Generalizada. A primeira geralmente vem associada à aprendizagem do ensino
do código alfabético e a outra está mais associada ao uso social de deste código (TEBEROSKY- 1985; 34)

Mesmo que se saiba que de forma ocorre a alfabetização, os dados divulgados no PISA
– Programa Nacional de Avaliação de Estudantes, produzido pela OCDE – Organização para Coordenação e Desenvolvimento Econômico, no ano de 2006 o Brasil esteve no quarto pior lugar
no ranking, neste ano, participaram 57 países.
Em 2009, quando o PISA foi aplicado novamente sua realidade não apontou grandes
avanços, o Brasil ficou em 54° lugar, entre os 65 países participantes.
Diante destes dados, fica impossível negar o fracasso do Brasil no que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita. Os que não aprendem a ler e escrever – são, em sua grande
maioria, oriundo das camadas mais pobres da população.
Apesar dos dados divulgados pelo MEC onde muito de encontram matriculados em
instituições de ensino, sejam estas públicas ou privadas, parece não haver relação direta entre
quantidade e qualidade, entre matrícula e permanência na escola, entre estar na escola e aprender com esta.
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Alfabetizar a todos continua a ser um projeto e um desafio. Segundo Garcia (2008,
p.566) é preciso refletir criticamente e coletivamente sobre as consequências sociais, culturais e
políticas da vida de quem passa pela escola e sai tantas vezes ao final do tempo de escolaridade
obrigatória, sem sequer saber ler e escrever.
O tema Alfabetização e Letramento nos levam a refletir sobre a grande relevância desta
fase na formação do indivíduo, incentivando-nos a elaborar e reelaborar nossas práticas pedagógicas, fazendo que ações sérias e concretas em favor da aprendizagem, da leitura e da escrita
da população se tornem promotoras de níveis de qualidade.
Ao estudarmos o tema do presente trabalho “Alfabetização e Letramento”, poderemos
ter o resultado de uma pesquisa que nos auxiliará na prática cotidiana. Durante o estágio, tomando- se por observação do ambiente escolar, tivemos o despertar da pergunta: como se dá
o processo de alfabetização e escrita de cada indivíduo?
Para pensar no processo de alfabetização, as escolas de Educação Infantil deverão ser
sensíveis às necessidades de sua clientela, ao observarem que no processo de construção de
escrita, as crianças elaboram hipóteses diferentes, dependendo do grau de letramento do seu
ambiente social. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: “[...]
as hipóteses elaboradas pelas crianças em seu processo de construção de conhecimento não
são idênticas em uma mesma faixa etária, porque dependem do grau de letramento de seu
ambiente social de leitura e escrita que podem presenciar e participar” (RCNEI, 1998, p. 128).
Dentro da proposta que será apresentada, uma alfabetização mecânica e sem sentido
para os alunos precisam urgentemente ser abandonada, abrindo espaço para situações de
aprendizagem mais eficazes e significativas, capazes de vencer os fantasmas do fracasso e
evasão escolar.
Neste sentido é preciso observar que a Educação Brasileira precisa assumir sua parcela
de responsabilidade pela produção de tantos analfabetos, muitos pontos precisam ser analisados e revistos.
Considerando todas as discussões abordadas acima, esta pesquisa se debruçou na
alfabetização e letramento no interior da sala de aula, mais especificamente nas situações de
ensino e aprendizagem na Educação Infantil e nas séries iniciais.
Esta pesquisa sobre alfabetização e letramento pretende analisar como se dá este processo e sua relação com o desenvolvimento de situações de aprendizagem favoráveis. Pretende-se realizar uma revisão bibliográfica em livros, revistas, sites, artigos, com o intuito de alcançar
os objetivos aqui propostos.
A justificativa para pesquisar o tema é saber que a escola vive em uma sociedade em
transformação, em que o professor e aluno vivem sua própria história, e que no momento em
que estes se interagem constroem uma nova realidade. Sem esquecer que cada um possui
suas diferenças, origens étnicas, culturais e geográficas e que estas necessitam ser respeitadas.
Cabendo a nós olhar o nosso cotidiano e reconhecer que não somos capazes de transformar o
mundo, mas podemos contribuir para a construção de uma nova realidade educacional.
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REFLETINDO SOBRE A EDUCAÇÃO

Segundo Soares (1998, p.47), “alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever
no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita”.

Estamos vivendo em uma época tecnologicamente muito diferente de vinte anos
atrás, porém ao se tratar da educação, podemos concluir que apesar de muitos projetos e
tantas discussões, poucas mudanças podem
Diante das práticas de ensino até hoje
ser vistas em relação à qualidade de ensino
utilizadas, sejam as restritas ou aos velhos méoferecida nas escolas públicas.
todos de alfabetização, busca-se o ideal que
A falta de uma política realmente com- seria alfabetizar letrando, considerando desde
prometida com os resultados faz com que a Educação Infantil, os primeiros traços, atennossas crianças tenham um rendimento insa- tando-se para colocar estas crianças em contisfatório, gerando índices alarmantes como os tato direto com a escrita, para que esta nova
geração tenha condições de destacar-se na
apresentados até agora.
sociedade, sendo capaz de transformar sua reSegundo Soares (2003, p.14) “Ne- alidade social e econômica.
nhum progresso nas últimas décadas. Somos
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO O
um país que vem reincidindo no fracasso da
TEXTO E O CONTEXTO
alfabetização. ” Para reverter esta situação, é
imprescindível que medidas imediatas sejam
Segundo Inácio (2004) em sua monotomadas em relação à educação brasileira.
grafia sobre a virtude social do letramento o
Assim sendo, devemos olhar de uma mesmo ocorre sempre na formação de todo
forma diferente para a Educação Infantil, já que ser humano, esteja ou tenha ele freqüentado
até pouco tempo esta fase escolar era vista uma escola.
pela comunidade como “a fase da brincadeiÉ muito comum que as pessoas assora”, ou a fase da “adaptação escolar” (grifo
meu). Porém é de grande relevância que se ciam o letramento à escolarização, mas aquedeva considerar esta, como fase mais impor- las pessoas analfabetas poderão ser letradas.
tante na Alfabetização e no Letramento na vida A escolarização se dá quando foi possível o
acesso à escola, já o letramento ocorre com
do educando.
base em necessidades e experiências vivenRefletindo sobre os dilemas na Edu- ciais do dia-a-dia.
cação Infantil, se faz necessário enfatizar que,
Portanto um analfabeto poderá ser lecrianças pequenas precisam brincar muito na
escola, mas também precisam ter contatos sis- trado, o que não quer dizer que ele de alguma
temáticos com a leitura e a escrita. Portanto, é forma não tenha estudado. De acordo com o
papel das escolas que atendem crianças pe- autor muitos locais poderão proporcionar o lequenas, validarem os direitos destes, propor- tramento, como as atividades de uma Igreja,
no bar da esquina numa roda de amigos (as),
cionando-lhes vivências no universo letrado.
no trabalho, no sindicato, no ônibus etc. Mas
Cabe aos educadores planejar com como isso ocorre? É simples, quando há uma
cuidado momentos de contato prazeroso e efi- determinada necessidade o ser humano tem a
ciente com a leitura e a escrita. Quanto maior capacidade de criar condições para se integrar
o contato, mais interesse, curiosidade infantil ao meio:
sobre o mundo letrado e maior significado a
escola terá para esta criança.
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O letramento abrange o processo de desenvolvimento e
o uso dos sistemas da escrita nas sociedades, ou seja,
o desenvolvimento histórico da escrita refletindo outras
mudanças sociais e tecnológicas, como a alfabetização
universal, a democratização do ensino, o acesso a fontes aparentemente ilimitadas de papel, o surgimento da
internet” (KLEIMAN, 2005-p. 25).

A sociedade letrada traz diariamente
muito conteúdo escrito a vida infantil o que
desperta interesse e curiosidade por essa linguagem. Diante deste contexto os pequenos,
a partir de dois ou três anos de idade, elaboram várias perguntas como “O que está escrito
aqui? ”, ou “O que eu escrevi? ”, indicando sua
percepção sobre a linguagem escrita.
A observação e análise do que as crianças escrevem deixam claro que elas também
querem utilizar o código escrito e quando elas
pegam lápis e papel para imprimir marcas, imitando a escrita, elas estão se aventurando no
mundo do ler e escrever. O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil traz como
objetivos da linguagem escrita para a criança
desta faixa etária os seguintes tópicos:
• Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, interessando-se por conhecer
vários gêneros orais e escritos e
participando de diversas situações
de intercâmbio social nas quais
possa contar suas vivências, ouvir
as de outras pessoas, elaborar e
responder perguntas.

Diante do exposto no documento oficial, a aventura precisa ser valorizada e patrocinada por meio de um ambiente alfabetizador,
o objetivo é pensar em ambientes onde o contato com material escrito aconteça, espaços
onde se possa folhear um livro emitindo sons
e gestos, escrever em blocos de papéis, utilizando-se da caixa de recados, etc. O gosto e o
prazer pelo mundo letrado serão incentivados
e as condições de exploração deste universo,
serão garantidas por meio de uma prática reflexiva de um educador que vê e escuta as necessidades de seus alunos (RCNEI, 1998).
De acordo com FERREIRO apud SOARES (2003), no início dos anos 1980, Emília
Ferreiro, em seu livro Reflexões sobre alfabetização (Ferreiro, 1985), criticava o falso pressuposto que subjaz à determinação de idade e
série de escolaridade para que a criança tenha
acesso à língua escrita: o pressuposto de que
os adultos é que decidem quando esse acesso
pode ser permitido
Pressuposto falso, porque, nos contextos grafocêntricos em que vivemos, as crianças
convivem, com a escrita – umas mais, outras
menos, dependendo da camada social a que
pertençam, mas todas convivem muito antes de
chegar ao ensino fundamental e antes mesmo
de chegar a instituições de educação infantil.

Nessa convivência, elas vão construindo sua alfabetização e seu letramento: seu
conceito de língua escrita, das funções do ler
e escrever, seu conhecimento de letras e nú• Familiarizar-se com a escrita por
meros [...] Além dos conceitos e conhecimenmeio do manuseio de livros, revistas
tos, as crianças também vão construindo, em
e outros portadores de texto e da
seu contexto social e familiar, o interesse pela
vivência de diversas situações nas
leitura e pela escrita, bem como o desejo de
quais seu uso se faça necessário.
acesso ao mundo da escrita (REVISTA PÁTIOEDUCAÇÃO INFANTIL- Ano VII - Nº 20- Jul/Out
• Interessar-se por escrever palavras
2009).
e textos ainda que não de forma
convencional.
• Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do cotidiano (RCNEI, 1998).
640

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

O pensador Lev Vygotsky é outro teóO QUADRO DA SOCIEDADE LEITORA
rico que merece ser lembrado ao se falar em
NO BRASIL
alfabetização. Para ele o indivíduo não nasce
pronto nem é produto do meio externo, em seu
Em 2001, o Instituto Paulo Montenegro
processo de aprendizagem há uma interação, (braço do Ibope), criou o Indicador de Alfaconstante e ininterrupta entre processos inter- betismo Funcional (Inaf), em parceria com a
nos e influências.
organização não governamental Ação Educativa. Segundo o Inaf de 2007, 7% dos brasiO estudioso entende que o desenvol- leiros são analfabetos e 21% têm habilidades
vimento se dá pela experiência do indivíduo rudimentares, ou seja, são capazes de localizar
somada a capacidade de cada um, o desen- uma informação explícita em textos curtos, mas
volvimento e aprendizado estão intimamen- não conseguem compreender textos, tirar conte ligados. Vygotsky enfatiza que para haver clusões ou ler números na casa dos milhões.
aprendizado as informações devem ser significativas, e que o contato com o mundo social
Os testes do Inaf simulam atividades
desenvolverá as aptidões necessárias e desa- do dia a dia, como interpretação de uma notífiadoras para o convívio.
cia de jornal, leitura de um anúncio de empreNo livro Psicogênese da Língua Escrita em parceria com Ana Teberosky (1979), a
Argentina enfatiza que é preciso diagnosticar
quanto os alunos já sabem (conhecimentos
prévios) antes de iniciar o processo de alfabetização, mais especificamente para determinar
estratégias para alfabetizar.
A pesquisadora alerta que apesar da
criança construir seu próprio conhecimento,
no que se refere à alfabetização, cabe ao professor organizar boas situações de aprendizagem, capazes de favorecer a reflexão sobre o
sistema de escrita alfabética.

go ou cálculos de percentuais simples. “Essa
avaliação é para mostrar justamente como está
a nossa sociedade em razão do principal legado que a escola deixa: a capacidade de o
sujeito transitar pela cultura escrita com autonomia”, explica a pesquisadora Vera Masagão,
da ONG Ação Educativa.
Para a diretora executiva do Instituto
Paulo Montenegro, Ana Lúcia alfabetizar as
crianças atualmente é mais difícil do que há
20 anos. “O acesso [ao ensino] está garantido,
mas tem a questão da qualidade. Essas pessoas que estão entrando agora na escola são
frutos de famílias que não tiveram essa oportunidade, por isso o desafio da escola é ainda
maior. Ana Lúcia defende que a redução dos
índices de analfabetismo funcional é essencial
para “cuidar das próximas gerações”.
A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), diz que
além de reduzir o percentual de brasileiros que
não sabem ler e escrever (10%), o país precisa
combater o chamado analfabetismo funcional,
que atinge 25% da população com mais de 15
anos.
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O trabalho realizado pela escola públiOS MOTIVOS QUE TANTOS DEIXAM
ca precisa extrapolar seus muros e atingir a
DE APRENDER A LER E A ESCREVER
comunidade local, pois o cidadão pai de aluno
também deverá ser contemplado com a qualiColello (2003) enfatiza que se rejeidade de ensino e esses benefícios se aplica- tarmos as explicações que culpam o fracasso
rão a mais indivíduos como um efeito dominó. escolar, se admitisse que os chamados “problemas de aprendizagem” se explicam muito
A escola pública brasileira, em seu mais pelas relações estabelecidas na dinâmica
histórico, sempre defendeu um alto padrão de da vida estudantil, se o desafio do ensino puqualidade no ensino. Assim parece-nos óbvio desse ser enfrentado valendo – se por base da
que ela não sustenta a ideia de ser produtora necessidade de compreender a importância de
de tantos analfabetos funcionais, sujeitos que considerar as experiências da vida cotidiana
passaram pela escola, mas não são capazes de cada aluno, para com ele estabelecer uma
de utilizar a cultura escrita com autonomia.
relação dialógica, significativa e compromissada com a construção do conhecimento, pois
o trabalho desenvolvido com a alfabetização
Esta constatação evidencia a impor- demonstra que não se trata de aplicar esforços
tância dos educadores se debruçaram sobre cognitivos em benefício de uma determinada
a questão da alfabetização, mais especifica- técnica, mas com base em formulações conmente sobre situações de aprendizagem que ceituais para analisar e refletir sobre a prática.
levem os sujeitos a refletir sobre o código escri- Baseado nestes conceitos, talvez fosse possíto, analisando e comparando dados, lançar e vel compreender melhor o significado e a vertestar hipóteses, o ensino da escrita não pode dadeira extensão da não aprendizagem e do
continuar a se resumir a decifrar os símbolos. quadro de analfabetismo no Brasil: “Na dificuldade de lidar com a lógica do “aprender priEsta forma de se pensar a aprendiza- meiro para depois ver para que serve”, muitos
gem do código escrito deve atingir o aluno des- alunos parecem pouco convencidos a mobilide muito cedo, principalmente os pequenos da zar os seus esforços cognitivos em benefício
Educação Infantil. Os professores, deste nível do aprender a ler e a escrever” (CARRAHER;
de ensino, têm um desafio muito grande para CARRAHER; SCHLIEMANN, 1989; COLELLO,
ensinar as crianças a dominar o código escrito 2003, COLELLO e SILVA, 2003, p. 27).
de maneira autônoma.
Ainda segundo o autor a forma de
como o educador posiciona- se e analisa os
princípios pedagógicos, psicológicos, ou linguísticos é muito importante para a construção
do conhecimento do aluno. É preciso criar situações para que construam conhecimentos
sobre o assunto, colocando suas hipóteses em
jogo, sem medo de serem discriminados pelos erros. Os alunos são convidados a ter uma
participação ativa, ao invés de serem sempre
os professores os donos da informação ou da
estratégia.
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Segundo Ferreiro e Teberosky (1999) a
Psicogênese da língua escrita, causou o desmoronamento da questão central da alfabetização do ensino para a aprendizagem, partiu não
de como se deve ensinar, e sim de como, de
fato, se aprende (p.8).

como sujeito ativo que constrói o conhecimento externo, enfim, que seja o resultado da definição de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com esse objetivo e com essa opção
teórica (SOARES, 2003, p.95-96).
No cotidiano escolar cabe ao professor assumir o desafio e favorecer a descoberta
de muitos e variados eventos de leitura e de escrita, transformando a sala de aula em um ambiente alfabetizador e associar-se ao sistema
alfabético com a vivência cotidiana de práticas
reais de leitura e escrita, criando condições
que possibilitem que seus alunos atuem como
leitores e escritores desde o início da escolaridade (SOARES, 2003).

Baseando nos estudos de Soares
(2003), a alfabetização é um processo de representação de fonemas em grafemas, e vice
e versa, mas também é um processo de compreensão/expressão de significados por meio
do código escrito; pois não pode ser considerada “alfabetizada” uma pessoa que somente
é capaz de decodificar símbolos visuais em
símbolos sonoros, “lendo”, por exemplo, sílabas ou palavras isoladas, como também não
se consideraria ´´alfabetizada`` uma pessoa
Observando a questão da autora, vaincapaz de, por exemplo, usar adequadamente lendo – se dos estudos de Soares (2003), muio sistema ortográfico de sua língua, ao expres- to se tem escrito e pesquisado a respeito do
sar- se por escrito (p.16).
fracasso escolar, mas segundo uma análise
desses estudos e pesquisas, há uma incoerenPodemos relatar conforme o Guia de te massa de dados não integrados e não conEstudos (2009) que aprender a ler e escrever clusivos, dados em que buscam a explicação
abrange as relações, do som grafia, a segmen- do problema ora no aluno, (saúde, ou psicolótação entre as palavras, as restrições ortográfi- gicas, ou de linguagem) ora no contexto sócio
cas e compreender o funcionamento da lingua- cultural do aluno (ambiente familiar e vivências
gem escrita, as suas variedades discursivas, socioculturais), ora no professor (formação inasuas características específicas, suas diferen- dequada, incompetência profissional), ora no
tes formas e gêneros. A intervenção do alfabe- método eficiência/ ineficiência deste ou daquetizador se foca no analisar, avaliar, refletir e in- le método), ora no material didático (inadequatervir, junto com o grupo e sempre atuar como ção às experiências e interesses das crianças,
facilitador no processo pedagógico (p.62).
sobretudo das crianças das camadas populares), ora finalmente, no próprio meio, o código
escrito (SOARES, 2003, p.14).
Diante do assustador fracasso escolar,
na área da alfabetização, encontramos em SoBaseando-se no guia de estudos
ares (2003), que é preciso realmente afirmar (2009), as diferenças de desempenho escolar
que estamos em busca de um método, mas de entre alunos de origem social privilegiada e de
um método no conceito verdadeiro, que seja o classes desfavorecidas não podem ser consiresultado da determinação clara de objetivos deradas frutos de déficit ou carência cultural
definidores dos conceitos, habilidades, atitudes ou, ainda, patologias. A nova concepção em
que caracterizam a pessoa alfabetizada, numa que a aprendizagem da leitura e da escrita não
perspectiva psicológica, linguística, social e depende fundamentalmente de habilidades ou
política, é necessário uma concepção de alfa- “pré-requisitos” sensórios motores, mas sim da
betização transformadora, isto é que transfor- interação da criança, sujeito do conhecimento,
ma o material, o objetivo e as relações sociais com a língua escritas em suas diversas modalicom que se alfabetiza, compreender a criança dades sociais (SOARES, 2003, p.83).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tarefa de alfabetizar por meio de uma cidadania é importante que a ação pedagógica seja apoiada por momentos de reflexão e de troca. Além disso, o profissional traz para
estes momentos o suporte teórico da prática, tornando-a mais consciente e eficiente, tratando a
aprendizagem em sua abrangência social, realizando um trabalho que promova qualidade e a
constância das relações das crianças com as práticas sociais de comunicação em contextos em
que a leitura e a escrita se mostrem necessárias e significativas.
Ao vivenciarmos a prática do estágio, tivemos a oportunidade de conviver dentro do
ambiente escolar, neste período, tivemos o despertar de algumas questões: Como se dá a alfabetização? O letramento é uma consequência da alfabetização, ou tem sua prática por outros
motivos? Por que a educação no Brasil enfrenta tantos problemas relacionados a alfabetizar seus
alunos?
Com base nesses questionamentos, buscamos conceituar nosso trabalho, de modo a
esclarecer aos profissionais da educação, estas e outras questões que estão presentes não só
dentro das salas de aula, mas também dentre a comunidade escolar.
Buscando uma definição para Alfabetização e Letramento, identificamos que Letramento
é um termo recente no âmbito da educação e que não possui uma única definição, diante destas
múltiplas facetas deste tema, buscamos um norte no conceito que se baseia no uso das práticas
sociais da leitura e da escrita.
Ao explanar o assunto com base na consulta de pesquisas que medem os índices de
alfabetização no Brasil e de conceituados pesquisadores, tivemos a oportunidade de constatar
que, para formar cidadãos que conseguem ler e interpretar textos, além de ter a possibilidade
de ter uma leitura de mundo diferenciada, precisamos de uma política comprometida com a
qualidade e não com quantidade de alunos matriculados, com profissionais altamente capacitados e comprometidos em transformar esta massa que compõe os números alarmantes, que são
repetidos a cada pesquisa aplicada no campo da educação brasileira.
Esta pesquisa nos permitiu refletir sobre as medidas que devem ser tomadas para a
reversão destes índices preocupantes. O estado deve trabalhar em parceria com seus educadores, reformulando seus métodos e reorganizando seus objetivos para elaborar uma prática
inovadora, levando seus alunos a se tornarem pensadores – críticos que consigam refletir sobre
suas práticas sociais e humanitárias de maneira sensata e justa para a sociedade – para então
levarmos a bandeira da educação com orgulho e dignidade.
Sabemos que o caminho é longo, porém não é impossível, basta cada educador propor-se a repensar suas práticas pedagógicas, pois será por meio da alfabetização letrada que
teremos a oportunidade de participar do desenvolvimento educacional do nosso país.
É fato que a falta de informação de pais e até mesmo de educadores, que pensam na
Educação Infantil como fase de “brincadeiras ou de adaptação escolar”,
também possa prejudicar as fases iniciais da alfabetização da criança.
Somente por intermédio da informação e da parceria família/escola,
teremos a oportunidade promover ao educando o contato diário com
livros, revistas, jornais, bilhetes é que alcançaremos a tão sonhada
alfabetização e letramento acontecendo simultaneamente.
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A PSICOMOTRICIDADE E SUA IMPORTÂNCIA NA
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este Artigo expõe a aquisição da construção do conhecimento por meio de atividades
psicomotoras, auxiliando no desenvolvimento cognitivo, psicomotor, social e moral do indivíduo, auxiliando inclusive em intervenções nas dificuldades presentes no processo de aprendizagem do educando. Ao longo deste estudo serão apresentados os aspectos benéficos de
um ambiente que estimule atividades que envolvam movimento corporal e descobertas individuais e coletivas, essenciais na formação de uma pessoa. Todas estas questões deverão ser
repensadas não somente no âmbito da Educação Infantil, mas como também no processo de
construção no Ensino Fundamental. Este texto alertará os envolvidos com a Educação para
um olhar mais atento em inserir as atividades psicomotoras em suas intenções pedagógicas
para benefício da aprendizagem do aluno, inclusive os que apresentam alguma dificuldade de
aquisição do conhecimento, abrindo caminhos, preparando para a memória, raciocínio lógico,
segurança e autonomia.

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

E

ste artigo tem por objetivo apresentar a importância das atividades psicomotoras
para o desenvolvimento intelectual, psicomotor, social e afetivo da criança. Através
da metodologia de pesquisa bibliográfica, serão abordadas inúmeras considerações de autores, profissionais envolvidos na área da Educação frente às práticas psicomotoras
no contexto escolar, seu significado epistemológico e a influência na construção do aprendizado, mostrando como a educação psicomotora contribui para o processo de aprendizagem do
educando, propiciando um enriquecimento cognitivo, preparando-o para diversas habilidades
através de atividades de movimento.
As atividades psicomotoras são importantes, pois ajudam no desenvolvimento físico motor da criança. Por meio da educação psicomotora observam-se os avanços que a criança
adquire incluindo a atenção, o equilíbrio e a coordenação motora, além da construção do conhecimento adquirido nos momentos dos jogos e brincadeiras.
Pode-se perceber que, muitas vezes o contexto escolar segue o currículo pedagógico o
qual não é elaborado pensando –se em uma mudança que ocorre quando os alunos estão no
período da Educação Infantil de passagem para o Ensino Fundamental. Quando esta criança
ingressa para o Ensino Fundamental, um novo mundo lhe é apresentado.
A psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem e seu movimento em relação ao seu redor. É um meio preventivo de déficits na aprendizagem e também no
desenvolvimento motor, além de auxiliar na construção de sua personalidade, organiza o cognitivo da criança, através de execuções de atividades onde trabalham desde o andar, ou pular até
mesmo o colorir.
A contribuição da psicomotricidade nos anos iniciais é de grande significância, pois é
trabalhada de maneira expressiva e relaciona diretamente com o corpo da criança, desenvolvendo assim mais profundamente todas as etapas do processo do desenvolvimento. Por meio das
atividades, as crianças além de se divertirem, irão aprender a criar, inventar e a se relacionar
melhor com o meio social.
São inseridos uma série de compromissos educacionais, uma rotina de apresentação de
letras, palavras, textos, números, etc. Para que esse processo possa ser de fácil aprendizagem
é necessário que o seu sistema motor seja conhecido por meio de experiências e vivências. Os
momentos destas vivências não finalizam na educação Infantil. Educadores do Ensino Fundamental necessitam dar continuidade às práticas motoras.
Na sequência desta pesquisa serão levantadas algumas reflexões aos profissionais envolvidos com a Educação sobre a importância de seu planejamento e de uma nova visão de sua
prática pedagógica para que a aprendizagem seja efetiva e repleta de significados.
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A
PSICOMOTRICIDADE
O corpo humano sempre foi valorizado, desde a antiguidade os filósofos da época,
já citavam o corpo como algo supremo. Segundo Platão “ o corpo e um lugar de transição da
existência do mundo de uma alma imortal”. Ele
apresenta a dicotomia entre o psicomotricidade pela cisão entre o corpo e a alma, como foi
considerada na antiguidade.
No século XX, a psicomotricidade é caracterizada pelo paralelismo psicomotor, Para
Du, psiquiatra francês, em 1907 formulou a noção de psicomotricidade através de uma linha
filosófica psiquiátrica, evidenciando o paralelismo psicomotor, ou seja, a associação estreita entre o desenvolvimento da motricidade, inteligência e afetividade. Este paralelismo surge
como uma tentativa de superação ao dualismo
cartesiano (mente e corpo) tratadas como conceitos distintos.
Com o passar do tempo com os estudos de Henri Wallon (1925), apud Fonseca
(1988), forneceram observações definitivas
acerca do desenvolvimento neurológico do recém-nascido e da evolução psicomotora das
crianças. Wallon diz que “ o movimento é a
única expressão e o primeiro instrumento do
psiquismo”, relacionou o movimento ao afeto,
a emoção ao meio ambiente e aos hábitos da
criança. Para a Wallon, o conhecimento, a consciência e o desenvolvimento geral da personalidade, não podem ser isolados das emoções.
Foi o principal responsável pelo nascimento do
movimento de reeducação psicomotora.
Piaget foi um dos autores que mais estudou as Inter-relações entre a motricidade e a
percepção, através de ampla experimentação.
Ele considera que a motricidade interfere na
inteligência, antes da aquisição da linguagem.
Para Piaget, o resultado de uma certa experimentação motora integrada e interiorizada
como processo de adaptação é essencialmente movimento.

Segundo Levin (1995), o esquema corporal possui um caráter global do sujeito estaria determinada por três dimensões nas quais
a psicomotricidade centrará o seu olhar: uma
dimensão instrumental, uma dimensão cognitiva e uma dimensão tônico- emocional. Continuando com Levin (1995, p.42) diz que: “A
terapia psicomotora centra seu olhar, a partir
da comunicação e da expressão do corpo, no
intercâmbio e no vínculo corporal, na relação
entre a pessoa, do terapeuta e a pessoa do
paciente em diálogo de empatia tônica”(LEVIN,
1995, p.42).
Ainda segundo Levin, na relação o
adulto deve oportunizar a criança a falar através do corpo, de suas variações motoras, do
movimento, dos gestos e do esquema corporal,
numa ordem simbólica. Em 1977 é fundado o
GAE, Grupo de Atividades e Especialidades,
que veio a promover a partir de 1980 vários
encontros nacionais e latino-americanos. O 1º
Encontro Nacional da Psicomotricidade foi realizado em 1979. O GAE é responsável pela
parte clínica e o ISPE, Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação, destinado à formação de profissionais em psicomotricidade, se
dedica ao ensino de aplicações da psicomotricidade em áreas de saúde e educação. Ainda
segundo a SBP (2003):
Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado
para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito
cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. Tem como objeto de estudo o homem através de seu corpo em movimento e
em relação ao seu mundo interno e externo, bem como
suas possibilidades de perceber, atuar, agir, com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada
ao processo de maturação, onde o corpo é a origem
das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas” (SBP,
2003).

.
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A PSICOMOTRICIDADE E A
APRENDIZAGEM
Segundo Almeida (2000), ao aprofundar os estudos sobre o significado das atividades psicomotoras, no âmbito da aprendizagem
em sala de aula, as ações pedagógicas tornam-se contrárias à vivência lúdica devido às
características inerentes como a criatividade
, a sensibilidade à disponibilidade e até mesmo a alegria, o prazer e o divertimento, porém,
muitas escolas e muitos educadores confundem estas características com indisciplina .O
lúdico visto de uma forma crítica e pedagógica
pode ensinar muito aos alunos, mas isso só
acontece quando ele é tratado como um instrumento de educar (ALMEIDA,2000).
O professor possui papel fundamental
de analisar seus alunos na íntegra e perceber
suas necessidades e interesses. Partindo deste conhecimento cabe a ele organizar seu planejamento buscando proporcionar vivências
essenciais para o desenvolvimento de seu aluno, levando-o se interessar em aprender. Esse
é um eterno desafio! O lúdico e as atividades
psicomotoras são as molas que impulsionam
este atrativo nas aulas, fazendo com que haja
o engajamento do coletivo e o interesse individual pela busca do conhecimento (ALMEIDA,
2000).
Pensando neste aspecto, é necessário
que haja uma mudança na estrutura curricular
e na mente dos educadores. Inserir o brincar
psicomotor ao contexto pedagógico. Unir a teoria e a prática para benefício do educando.
Mudar o paradigma de que a teoria deva estar
em primeiro plano e se “houver tempo “ a prática. Por que não unificar ambas metodologias
para que haja significado ao aluno? Segundo
(ALMEIDA,2000, p.82): “O professor precisa
ver seus alunos num coletivo, mas considerar o
aluno individualmente. Cada aluno tem o seu
tempo, seu jeito de aprender e seu amadurecimento cognitivo. É necessário que o professor
planeje suas aulas buscando em seus alunos
o interesse em aprender” (ALMEIDA, 2000, p.
82).

Ainda segundo Almeida (2000, p. 83),
a proposta é possibilitar ao aluno raciocinar e
pensar em tudo o que ele aprende, encontrando respostas para os porquês e soluções inteligentes para solucionar os problemas relativos
à escola e sua vida. A capacidade de pensar
do indivíduo depende dos estímulos recebidos. Os jogos e as atividades psicomotoras
proporcionam que o indivíduo desenvolva esta
habilidade, fazendo com que adquiram a capacidade de analisar, pensar, superando os erros,
buscando alternativas até encontrar o acerto. O
erro neste caso pode ser visto como processo
de aprendizagem. Neste caso o incentivo do
professor ou do profissional que esteja realizando a interferência.
A abordagem da Psicomotricidade
irá permitir a compreensão da forma como a
criança toma consciência de seu corpo e das
possibilidades de se expressar por meio desse
corpo, localizando-se no tempo e no espaço. É
necessário que toda criança passe por todas
as etapas em seu desenvolvimento.
Diversos profissionais, tais como neuro
psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, têm
insistido sobre a importância do desenvolvimento psicomotor durante os três primeiros
anos de vida, entendendo que é nesse período o momento essencial para a aquisições
significativas a nível físico, emocional e intelectual. Portanto devem ser estimulados com uma
base psicomotora sólida, para futuras aprendizagens mais complexas. A Psicomotricidade
tem o objetivo de enxergar o ser humano em
sua totalidade, buscando sempre o equilíbrio
entre corpo mente intelectual e emocional (ALMEIDA, 2000).
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AS FASES DA AQUISIÇÃO DO
CONHECIMENTO
Segundo Jean Piaget, as crianças passam por fases evolutivas de descobertas e
construção de seu conhecimento, ou seja, a
forma como acontece a aprendizagem de acordo com seus estudos e experimentos. Desde o
nascimento, a criança constrói suas estruturas
cognitivas em busca de uma melhor adaptação ao meio, fazendo descobertas gradativas
Em seus estudos, ele utilizou o termo
“ adaptação” para nomear o processo pelo
qual as crianças passam de um nível de conhecimento simples a outro mais complexo.
Depois de algum tempo, optou-se pelo conceito de “equilibração”. Esta ocorrência se dá por
meio de duas etapas chamadas: assimilação,
é a ação externa (a forma como o indivíduo
interage com o mundo, como classificar, ordenar, relacionar) para compreender determinado
conceito. A segunda é a acomodação, que é
um processo interno: diz respeito à construção
de novas estruturas cognitivas (com base nas
preexistentes, mas ampliando-as). Isso permite
assimilar o novo, chegando a um novo estado
de equilíbrio.
Segundo Piaget, todos estes pensamentos e conceitos remete ao tema em questão. As atividades psicomotoras proporcionam
esse ambiente de estímulo na mente da criança que busca o novo, novas conquistas, novos conhecimentos. Necessita, se frustrar, começar do zero, reconstruir um pensamento já
existente.
Muitas vezes aquilo que cada aluno
aprenderá não é exatamente e apenas que o
professor verbaliza em sala de aula. O conhecimento se constrói também da vivência e das
conquistas do aluno. É essencial que as atividades psicomotoras e físicas ocorram para
que se valorize os conhecimentos existentes,
ampliando cada vez mais, desestabilizando,
motivando a realizar um esforço cognitivo para
superar problemas. Para isto o indivíduo deve
levantar hipóteses, buscar várias formas de se

resolver uma mesma situação, assumindo uma
postura ativa em seu desenvolvimento. Esta é
a função dos jogos, das brincadeiras e das atividades psicomotoras.De acordo com Piaget
(1978, p.48): “Em uma perspectiva da equilibração, deve-se procurar nos desequilíbrios
uma das fontes de progresso no desenvolvimento dos conhecimentos, pois só os desequilíbrios obrigam um sujeito a ultrapassar seu
estado atual e procurar seja o que for em direções novas” (PIAGET,1978, p. 48).
Jean Piaget determinou algumas fases
do desenvolvimento da criança envolvendo o
cognitivo, motor, social de como a criança percebe o mundo e adquire seu conhecimento.
1ª Etapa: Sensório- motor: Dos 0 a 2
anos de idade o foco está na descoberta das
sensações e dos movimentos. Este período a
coordenação motora começa a se desenvolver.
O bebê passa a imitar o que vê e até a linguagem começa a ser trabalhada por meio do
choro e de outros sinais. `Percebem que seus
movimentos geram ações. Para os bebês, só
existe aquilo que eles podem ver tocar e sentir.
2ª Etapa: Pré-operatório: Dos 2 aos 7
anos, de acordo com a teoria de Piaget, surge o egocentrismo. Embora as crianças desta
idade já tenham um convívio com pessoas que
não são da família e já consigam desenvolver
uma boa comunicação, neste estágio elas ainda pensa, de acordo com suas experiências individuais. Aos três anos as aquisições da criança são: andar, correr, pilar, aprender a falar, se
expressar utilizando recursos concretos através
de jogos e brincadeiras. Estas aquisições são
o fruto da experiência pessoal e são apenas
parcialmente, um produto da Educação. Estas foram obtidas e são complementadas progressivamente ao tocar, apalpar, ao andar, ao
cair, ao comparar, ao vivenciar. Fase em que
as crianças expressam os seus porquês, fase
da personificação, ou seja, ato de construir características humanas a objetos e da função
simbólica, ou seja, o período do faz de conta,
caracterizada pela imitação, jogo simbólico, a
imagem mental e a linguagem.
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3ª Etapa: Operacional Concreto: Entre 8 e 12 anos, a criança começa a utilizar
a lógica para solucionar problemas concretos.
Ainda não situações abstratas. Neste estágio
ocorre um entendimento mais concreto de regras, começa a aflorar o senso de justiça e de
reciprocidade. Com a educação Psicomotora a
criança adquire o estágio de desenvolvimento
da melhoria motora, até o final da infância (711 anos), nos seus aspectos neurológicos de
maturação, nos planos rítmicos e espacial, no
plano da palavra e no plano corporal.
4ª Etapa: Operacional Formal: A partir
dos 12 anos, a aquisição do raciocínio lógico
é completada, ou seja, o pré-adolescente já é
capaz de lidar com questões ilógicas e abstratas. Eles conseguem criar situações hipotéticas, mesmo sobre algo que nunca aprendeu
e também desenvolver possibilidades teorias e
autonomia.
Vale mencionar que, para Piaget, o desenvolvimento mental pode ser enriquecido
por estímulos e com um ambiente adequado
para as crianças. Assim, o crescimento delas
é beneficiado em diversos aspectos, física, socialmente e emocionalmente.
A maturação e experiência neuromotora passa por diferentes estados, do ato motor
à representação mental, graduam-se todos os
níveis de relação entre o organismo e o meio.
O desenvolvimento é uma constante e progressiva construção com predominância afetiva e cognitiva. Todas as informações e suas
experiências ficam registradas no cérebro e se
tornam gradativamente formuladas.
Com base neste contexto, percebe-se
a importância das atividades psicomotoras na
educação, pois, contribuem para o fortalecimento deste desenvolvimento global adequadas para cada faixa etária pontuada por Piaget. O ideal seria que as atividades ficassem
integradas atividades de sala e as atividades
físicas ministradas pelo próprio professor de
sala ou pelo profissional de Educação Física.

Ocupando-se tanto do intelectual quanto do
corpo. Contemplando a importância do aprender em situações lúdicas, mediadas pelo prazer do brincar e da elaboração pessoal do
aprendizado, tendo nesta posição cooperativa,
a construção da criança, com o corpo e o saber aumentando o seu potencial criativo do seu
conhecimento.
As atividades devem ser desafiadoras,
mas não difíceis ou fáceis demais. Se o aluno
não conseguir executar a tarefa proposta ele
ficará desmotivado e com baixa autoestima. Se
ele executar com muita facilidade poderá perder o interesse em mantê-la. Portanto a motivação é parte essencial do aprendizado e deve
ser atingida por meio de reforços positivos. A
partir do momento que a criança se sentir capaz, ela não inibirá sua curiosidade nem suas
tentativas de solução (PIAGET, 1978).
Antigamente, as brincadeiras impulsionada a criança a ter um esforço físico, como
por exemplo, subir em árvores, brincar de pega-pega, esconde-esconde, barra manteiga,
queimada, amarelinha e muitas outras. Tinham
tempo e oportunidade de serem crianças (PIAGET, 1978).
Hoje em dia a criança, desde cedo tem
um modo de vida acelerado, até pelo formato
das famílias na atual sociedade. Muitos estímulos através das várias informações das novas
tecnologias, atividades extras fora do horário
de aula. Pode-se observar o grande número de
crianças e jovens estressados (PIAGET, 1978).
De acordo com Voll Pilates (Blog Educação Física Escolar) ” ao proporcionar
à
criança atividades físicas e psicomotoras que
englobam todos os aspectos de seu desenvolvimento, só lhe trará benefícios. Seguem alguns
benefícios para a construção da aprendizagem
da criança:
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• Auxilia a criança a ter uma vida
A PSICOMOTRICIDADE E SUA
mais saudável, com menos peso
CONTRIBUIÇÃO NAS DIFICULDADES
e maior densidade óssea, melhor
DE APRENDIZAGEM
capacidade cardiovascular, menos crise de asma. Esses efeitos
Para os estudos de Fonseca (2008),
são transferidos para a vida adulta; é de grande importância analisar a psicomotricidade como parte integrante do processo de
• Melhora da postura, melhora a aprendizagem, uma vez que cresce a cada dia
qualidade do sono, fortalece os o índice de alunos com dificuldades de aprenmúsculos, estimula o desenvolvi- dizagem.
mento motor, coordenação e ritmo;
Atualmente os problemas de aprendizagem constituem uma grande preocupação
• Estimulam o desenvolvimento mo- dentro das instituições escolares, portanto se
tor, a socialização, a cooperação faz necessário que todos que estão envolvidos
quando realizada com outra criança; neste processo sejam leitores e pesquisadores
para poder entender melhor os fatores que es• Estimula a criança a superar desafios; tão influenciando a maioria das dificuldades e
como podem ser trabalhados de forma a mini• A criança descarrega as tensões mizá-los no dia a dia escolar.
Para tanto, a
tanto físicas quanto psicológi- escola também precisa recorrer a um trabalho
cas na atividade sendo capaz de interdisciplinar com auxílio de profissionais que
encarar o mundo com mais fa- trabalhando juntos possam estruturar ações,
cilidade, mais energia e conse- estratégias e intervenções que venham conquentemente com mais felicidade; tribuir como solução para diminuir os problemas de aprendizagem, pois o aluno é sujeito
• Estimula a concentração, a dis- de transformação e de aquisição de aprendizaciplina,
respeito,
coleguismo; gens (FONSECA, 2008).
• Estimula de forma significativa na
construção no processo de aprendizagem, na medida em que possibilita a criança a vivenciar regras,
raciocínio lógico, influenciando o
cognitivo (BLOG EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 2017).

A psicomotricidade no desenvolvimento da criança contribui para melhorar a coordenação motora, tarefas de praxia global e fina,
que por sua vez ajudará na aprendizagem da
leitura, da escrita, concentração e raciocínio lógico. Para isso, precisa ser estimulado em seu
psicomotor, respeitando-se a individualidade
de cada um como ser único, e permitindo a
autonomia de forma que respeite as diferenças
individuais e possibilite a esta criança alcançar
a autonomia. E para que isso ocorra é importante que ela vivencie experiências diversas
no processo do seu desenvolvimento, onde o
educador precisa criar condições para que desenvolvam suas capacidades num todo (FONSECA, 2008).
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Esta se torna importante, pois está ligada ao desenvolvimento do ser humano em todas as suas fases, e através do corpo em movimento se dirige ao ser em sua totalidade, em
seus aspectos motores, emocionais, afetivos,
intelectuais e expressivos, com o objetivo de
atingir a ação educativa e assim desenvolver
ações que ajudam o ser humano na aquisição
do saber (FONSECA, 2008).

Aprender a conhecer: a partir do momento que aprendemos a conhecer é que
iremos tirar proveito do nosso conhecimento adquirido, através dos nossos estudos e a
partir daí que iremos tentar mobilizar a nossa
sociedade sobre os nossos conceitos e valores. Visa o domínio os próprios instrumentos
do conhecimento. Podem ser considerados
como um meio fazendo com que as pessoas
compreendam o mundo que as rodeia e com
Deste modo, na comunidade educacio- finalidade, pois tem como fundamento o prazer
nal compete ao docente garantir o movimento, de descobrir. Aprender para conhecer: exercia se apropriar do saber de que a psicomotrici- tando a atenção, a memória e o pensamento.
dade no processo de aprendizagem é necessária e indissociável ao desenvolvimento, pois
Aprender a fazer: para aprender a fazer
oportuniza aos alunos a desenvolverem capa- é necessário falar e explicar, dessa forma o alucidades básicas, utilizando o movimento e tra- no terá mais facilidade em praticar o que desebalhando toda a funcionalidade do indivíduo ja, ligada à formação profissional, mas não de
para atingir aquisições mais elaboradas, como uma forma rotineira.
as intelectuais e ajudando a sanar dificuldades.
Aprender a viver juntos: a partir do moNa escola, muitas vezes, o professor realiza mento que aprendemos a viver juntos é que
seu trabalho de modo mecânico e automático, aprendemos a ganhar e a perder, e sabermos
deixando de explorar o lúdico e os elementos a importância que é termos ao nosso lado pesque compõe a psicomotricidade, reduzindo os soas dispostas a nos ajudar em determinadas
estímulos e o interesse dos alunos (FONSECA, tarefas. A educação não conseguiu modificar
2008).
nenhuma situação para evitar conflito. É difícil colocar na mente do ser humano a não
A importância da psicomotricidade é violência devido a ele supervalorizar as suas
apresentada para buscar maior compreensão qualidades desfavorecendo as dos outros, a
da necessidade de se trabalhar o corpo e a concorrência também faz com que pensem somente, de modo que a criança domine seus mente em si próprios sendo que o espírito de
movimentos e melhore sua expressão corporal. competição é grande. Tender para os objetivos
Percebe-se então que a psicomotricidade deve comuns que a educação formal deve planejar
ser trabalhada desde os primórdios de nossa programas em que os jovens estimulem a parexistência, Fonseca (2008) coloca que: [...] al- ticipação em atividades sociais.
fabetizar a linguagem do corpo e só então caminhar para as aprendizagens triviais que mais
Aprender a ser: ninguém aprende a ser,
não são que investimentos perceptivo-motor é nos dado à liberdade e a partir daí sabereligados por coordenadas espaços-temporais e mos os nossos direitos e deveres como cidacorrelacionados por melodias rítmicas de inte- dão sendo assim temos que fazer uso dela.
gração e resposta (FONSECA, 2008).
É necessário que o ser humano conheça a si
mesmo para depois se relacionar com os ouConforme Delors (1999), explica o de- tros. A educação deve ser desenvolvida desde
senvolvimento da educação dentro da escola cedo, pois ela contribui para a responsabilidaque se relaciona em quatro pilares da educa- de social e a inteligência, e na sua juventude
ção e que estão intimamente ligados aos obje- o homem já é capaz de formular os seus prótivos da aplicação da Psicomotricidade.
prios juízos de valor.
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Os quatro pilares da educação devem
ser princípios adotados pelo professor para
que a própria criança produza esses valores.
Junto com uma boa didática que fornecerá o
conhecimento implicando em conteúdo X socialização. Isso é exercido pelo professor com
determinados objetivos pedagógicos que com
o decorrer do tempo serão passados.

A educação inclusiva deve permeia
transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino, oferecendo a todos a igualdade
de oportunidades na sociedade. A psicomotricidade é um quesito socializador muito importante nesse processo e uma grande aliada na
aprendizagem, pois proporciona aos pequenos
os progressos necessários para sua vida.

No Brasil, em 2003 a educação inclusiva começou a trilhar novos caminhos, o Ministério da Educação através da Secretaria de
Educação Especial assume o compromisso de
apoiar estados e municípios na sua tarefa de
fazer com que as escolas brasileiras se tornem
inclusivas, democráticas e de qualidade. Essa
evolução aumentou o número de matrículas de
pessoas com deficiência nas escolas, mas ainda é necessário que escolas, educadores estejam cada vez mais capacitados e preparados
para receber e atender os alunos.

A educação sempre foi um desafio, impondo uma variação de tempo em tempo. A
condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino, de modo que cada um
restaure seu conhecimento e consciência unindo-os para formar uma humanidade informada
no seu tempo físico biológico, psíquico cultural,
social e histórico.

As atividades Psicomotoras, atualmente, assumem papel importante no caminho
desta inclusão e no acolhimento através das
atividades físicas. Através destas aulas pode-se colocar em prática e exercitar estes pilares
os quais são essenciais para a igualdade socialização e da troca de experiências
As atuais Políticas Públicas de Educação vêm buscando assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, principalmente às crianças,
adolescentes e adultos que apresentam necessidades especiais, visando tornar as escolas
brasileiras, em escolas inclusivas e mais democráticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista todas as considerações abordadas ao longo desta pesquisa, pode-se
afirmar que é essencial que todas as pessoas envolvidas com a educação se conscientize de
que a aprendizagem através das atividades psicomotoras permite à criança resolver mais facilmente os problemas atuais de sua escolaridade, desenvolvendo melhor as percepções sensoriais, novas formas de atenção e construção de seu desenvolvimento cognitivo.
Deve-se formar o indivíduo buscando ferramentas para estimular a conscientização, as
mentes para ética moral, forma-o com caráter de integração do indivíduo, sociedade e espécie.
A melhor forma de se obter uma boa educação é compreender e realizar a cidadania.
O planejamento de aulas que oportunizem momentos de interação do aluno a estas vivências é priorizar o seu desenvolvimento como um todo, é respeitar a formação cognitiva de
sua turma, é conseguir observá-los e compreender suas necessidades e condições de aquisição
da aprendizagem, tendo em vista que cada aluno absorve o conhecimento de uma forma, cada
qual com sua habilidade.
Sendo assim, o ideal seria que todos os educadores tivessem a psicomotricidade como
alicerce para suas atividades, pois fariam com que as crianças tivessem liberdade de realizar experiência com o corpo o que é indispensável no desenvolvimento das funções mentais e sociais.
Isso leva a criança a adquirir, aos poucos, confiança em si e o melhor conhecimento de suas
possibilidades e limites, condições necessárias para uma boa relação com o mundo.
Vale ressaltar que a ludicidade deve ser promovida através das atividades psicomotoras,
em um ambiente agradável e motivador. Proporcionar cada vez mais experiências para seus
alunos vencendo obstáculos e desafios.
Fazer uso das atividades psicomotoras através de experiências concretas, consequentemente, o ensino será um processo contextualizado e com significado. O equilíbrio entre a teoria,
o conteúdo e as atividades psicomotoras devem estar presentes no momento da organização
das aulas, com foco nos objetivos que se deve atingir. Com isto, ambos serão beneficiados pois
as aulas terão fundamento e resultados positivos e satisfatórios.
Por fim, é através do trabalho psicomotor realizado na educação infantil que a criança
poderá expandir seus movimentos corporais, explorando seus sentimentos, seu corpo. Cabe
a escola conscientizar os profissionais da educação infantil do valor da psicomotricidade, pois
essa passa a ser um fator indispensável para o desenvolvimento geral e a aprendizagem da
criança, desse modo, deve ser reconhecida através de pequena avaliação, dificuldades psicomotoras que não foram trabalhadas, possibilitando assim o desenvolvimento integral do aluno.
É importante que o professor esteja sempre preocupado em trazer diversas atividades
corporais para dentro da sala de aula, proporcionando cada vez mais aprendizado e interesse
em aprender através do lúdico, o que torna a atividade mais atrativa e interessante.
Bons exemplos de atividades são aquelas de caráter recreativo,
que favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal
e mental, a melhoria de aptidão física, a socialização, a criatividade;
tudo isso visando a formação da sua personalidade. Pode-se afirmar,
então que a psicomotricidade está inteiramente ligada ao desenvolvimento infantil e ao processo de aprendizagem.
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ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA HISTÓRIA
DA ARTE

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar aspectos relevantes sobre aspectos
relevantes acerca da história da arte. A arte é uma ferramenta de apoio de uma nação em educar-se, em aprofundar-se em suas culturas e realizações, emoções aspirações e sentimentos
coletivos, ou mesmo individuais, mas, que atingem um grande público, e daí beneficiá-lo de
forma que a sociedade ou a escola não pode eleger imagens de cultura visual sem que haja
uma aceitação por parte dos integrantes do processo. É importante conhecer o processo histórico da Arte para entender a situação atual. O trabalho aqui apresentado vem por meio das
leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chave: Educação; Arte; História.
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INTRODUÇÃO

A

rte é uma atividade humana das mais antigas, sempre ligada a uma percepção,
ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do criador da obra quanto dos
que a apreciam, podendo cada uma dessas obras ser considerada única e dife-

rente.

Artistas, são pessoas com sensibilidade, de uma forma geral, que procuram manifestar
suas emoções e ideias através de algum estilo ou meio de comunicação.
Ademais, é necessário salientar que, como é sabido por todos, os novos recursos tecnológicos têm modificado o processo de ensino e aprendizagem em todos os campos da educação, e, este movimento se mantém em relação ao ensino das Artes.
E, os objetivos gerais deste artigo envolvem as percepções visuais, principalmente, e
que como este contexto histórico contribui para os educandos tenham um olhar profundo e aguçado em ver, enxergar, e entenderam, pelo menos parcialmente, o que está diante deles.
Faz parte dos objetivos do ensino das artes visuais também, a mobilidade que a instituição deve organizar, em sua prática em torno da aprendizagem em arte, garantindo oportunidades para que as crianças sejam capazes de: ampliar o conhecimento de mundo que possuem.
Por fim, é importante salientar que no decorrer dos anos ficou evidente que as artes visuais podem ser criadas através de várias ferramentas ou instrumentos, como o papel, madeira,
gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens como
filmadoras ou máquinas fotográficas.
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e demais profissionais da educação, instituições de formação de professores, mantenedoras do ensino privado e de pesquisadores da
Diante das considerações sobre a Edu- área. (BRASIL, 2013, p.7).
cação, abaixo, as considerações apontadas no
As Novas Diretrizes Curriculares da
documento que explicita as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica BRA- Educação Básica, reunidas nesta publicação,
SIL (2013) sobre como os docentes devem se são resultado desse amplo debate e buscam
comportar, ao ministrarem suas aulas e defen- prover os sistemas educativos em seus vários
níveis (municipal, estadual e federal):
derem suas ideologias:

ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA
HISTÓRIA DA ARTE

A Educação Básica de qualidade é um
direito assegurado pela Constituição Federal
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos fundamentos do projeto de Nação
que estamos construindo, a formação escolar
é o alicerce indispensável e condição primeira
para o exercício pleno da cidadania e o acesso
aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando
e valorizando as diferenças. Nesta publicação,
estão reunidas as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica. São estas
diretrizes que estabelecem a base nacional comum, responsável por orientar a organização,
articulação, o desenvolvimento e a avaliação
das propostas pedagógicas de todas as redes
de ensino brasileiras. A necessidade da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais
surgiu da constatação de que as várias modificações – como o Ensino Fundamental de nove
anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos
quatro aos 17 anos de idade – deixaram as
anteriores defasadas. Estas mudanças ampliaram consideravelmente os direitos à educação
das nossas crianças e adolescentes e também
de todos aqueles que não tiveram oportunidade de estudar quando estavam nessa fase da
vida. Diante dessa nova realidade e em busca de subsídios para a formulação de Novas
Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara da
Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação promoveu uma série de estudos, debates e audiências públicas, com a anuência e
participação das entidades representativas dos
dirigentes estaduais e municipais, professores

De instrumentos para o ensino-aprendizagem para que crianças, adolescentes, jovens
e adultos que ainda não tiveram a oportunidade, possam se desenvolver plenamente, recebendo uma formação de qualidade correspondente à sua idade e nível de aprendizagem,
respeitando suas diferentes condições sociais,
culturais, emocionais, físicas e étnicas. (BRASIL, 2013, p. 6).
Segundo a filosofia, a arte é uma intuição, é uma expressão do mundo imaterial
projetada no material, com a inspiração adquirida do próprio mundo material e utilizando artefatos desse mesmo mundo para, como diz
Aristóteles, criar uma imitação da realidade.
A definição de arte para o filósofo Kant
é a produção de uma satisfação desinteressada
(MEIRA, 2007). Data desde os mais primitivos
tempos podemos encontrar a essência do pensamento humano expressa das mais diversas
formas, desde pinturas rupestres e esculturas
a construções arquitetônicas que extrapolavam
as comuns.
Arte, religião e ciência sempre andaram juntas através dos tempos, sendo ela o
principal produto de ligação do homem com o
intelecto (MEIRA, 2007).
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A arte, em toda sua trajetória histórica,
pode ser identificada, nas diversas manifestações de conhecimento; onde a humanidade
utilizava o desenho para se comunicar, como
forma de linguagem.

Onde o desenho relacionava-se com
a preparação do aluno para o trabalho, enfatizando a linha, o contorno e a reprodução de
modelos propostos pelo professor. A escola
nova, onde a arte defende a livre expressão e a
expressão espontânea.

Já na pré-história, nas cavernas, os
primatas faziam desenhos de suas caçadas
A escola libertadora, onde a arte segue
como, a quantidade de pessoas que moravam ações interdisciplinares. A escola crítico-social
nas cavernas.
dos conteúdos, onde o professor deve ter domínio sobre o assunto sabendo ensinar a arte
Desde o seu início, o ser humano sem- ou ser professor de Arte. A escola construtivispre foi um ser criativo, tendo nascido com essa ta, na qual a arte é obrigatória nas instituições
habilidade, desenvolvida mediante seu habitat, de ensino (PILLAR, 2003).
independente da cultura e do desenvolvimento
interno de seu ser, assim explorando e estimulando sua criatividade sua maneira de ser e de
Na área educacional, a arte é originada
estar no mundo (PILLAR, 2003).
de uma longa trajetória, sendo amparada pela
lei só depois da década de 70, através da Lei
O homem ao nascer traz consigo es- 5692, de 11 de agosto de 1971, que a tornou
pecificidades culturais, psicológicas e sociais, obrigatória, disciplina de Educação Artística
o que permite fazer ligações com a natureza e nos estabelecimentos de 1º e 2º graus.
com o mundo.
De acordo com o entendimento desta
Sendo a arte parte integrante desse lei, a arte era apenas uma atividade educativa,
movimento, possibilita a representação e inter- não de fato, uma disciplina.
pretação do mundo, onde são desenvolvidas
habilidades de seleção, classificação, identiMencionando Strickland (1999), este
ficação, etc. indispensáveis para organização afirma, que importância da arte para a história
humana (PILLAR, 2003).
humana está exatamente na sua relação direta
com o momento histórico e cultural, refletindo
A prática em educar, também apresen- aquilo que acontece em determinado momento
ta características genuínas em determinados e sendo trabalhada de forma artesanal, única
períodos, tendo suas evoluções de acordo e original.
com as transformações sócio culturais. Sendo
assim, podemos mencionar algumas tendênPodemos, de uma forma geral, dividir a
cias; a escola tradicional.
história da arte em grandes períodos: Arte Pré-Histórica (período anterior a 3000 a.C.), Arte
Antiga (de 3000 a.C. até 1000 a.C.), Arte Clássica (de 1000 a.C. a 300 d.C.), Arte Medieval
(de 300 a 1350), Arte Moderna (1350 a 1850)
e, finalmente, Arte Contemporânea (de 1850
aos dias atuais) (MEIRA, 2007).
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Estudar a história da arte, então, é estudar a história da evolução humana em nosso planeta, olhando através dos movimentos
artísticos as modificações ocorridas em cada
época.

São temáticas e estilos inseridos na forma de arte apresentada. Para Duarte (2005),
de uma forma mais ampla, costumou-se classificar as artes numa lista que se tornou comum
nos dias de hoje.

Em cada um dos períodos estudados
podemos ter outras ciências nos auxiliando a
entender o momento histórico, como a arqueologia, a paleografia, a própria literatura que
também é uma manifestação artística, e diversas outras (STRICKLAND, 1999).

Assim, temos a música como primeira
arte; a dança e coreografia como segunda; a
pintura como terceira; a escultura como quarta;
o teatro como quinta; a literatura como sexta
arte.

Através dos tempos podemos dividir
a história da arte tanto pela sua manifestação
globalizada, como a arte primitiva ou arte pré-histórica, como também pela regionalização,
como a arte grega, a arte romana, a arte moçambicana, a arte indiana, quando vamos entender o processo evolutivo e cultural de cada
uma de suas ramificações (STRICKLAND,
1999).
Duarte (2005) define, que há diversos
tipos de Artes para classificar os diversos as
artes costumamos visualizar, dividi-las em categorias, como artes visuais, por exemplo, que
inclui a pintura e a escultura, ou também as
dividir por técnicas, através dos materiais utilizados na expressão (aquarela, óleo e guache
são técnicas da pintura).

No final do século XIX começou a surgir o que é conhecido como sétima arte: o cinema. Mas a evolução tecnológica ainda nos
apresenta mais quatro tipos de arte, que entraram na lista na seguinte ordem: oitava arte,
fotografia; nona arte, histórias em quadrinhos;
décima arte, jogos de computador e vídeo e,
pelo menos até o momento, décima primeira
arte, a arte digital, que possibilita uma gama
imensa de variações, estilos e gêneros (STRICKLAND, 1999).
Arte Moderna foi surgindo de novas
tendências e movimentos artísticos dos dois
últimos séculos da história surgiram novas
expressões da arte, caracterizando-se o que
denominamos arte moderna, onde podemos
perceber a influência da Revolução Industrial e
de toda a tecnologia advinda dessas transformações (STRICKLAND, 1999).

Ainda podemos classificar por gêneros, na literatura, exemplificando, podemos ter
Segundo Pillar (2003), os artistas, em
comédia, romance, ficção científica, da mesma vez de se limitar a copiar a natureza e a realidaforma que no cinema.
de como antes, criaram novos estilos, rompendo as regras na busca de uma melhor expressão da vida moderna.
Assim, caracterizou-se que o objetivo
da arte não era apenas a representação do visível, mas a expressão emocional e sensível do
que estava na mente do artista.
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Após essa introdução à busca de uma
referência teórica sobre o ensino de Arte, resolvi procurar ajuda profissional. Utilizando os
serviços da biblioteca da instituição em que
trabalho, implementei outra pesquisa.

Esta promoção se reflete na ampliação
desta área de conhecimento, para uma grande
variedade de contextualização de atividades,
incluindo escolas, museus, instituições culturais, organizações comunitárias de base, e
configurações alternativas.

A abordagem inicial começou com um
questionamento à bibliotecária chefe, profissioA linha é um espaço de convergência
nal com grande experiência na área cultural.
que agrega pesquisadores, professores e praticantes de campos interdisciplinares.
E, a instituição é voltada para o ensino
das Artes em seus vários campos, e a funcioA intenção de se aplicar as artes visunária deveria ter conhecimento de algum mate- ais nas aulas práticas, dentro das escolas e
rial pela diversidade de cursos de formação de universidades se dá às necessidades de insprofessores que já foram implementados pela pirar, engajar; provocando educadores em arinstituição. Suas variações encontraram, final- tes visuais a compreender e investigar grades
mente, até mesmo em designers e arquitetos, curriculares e uma extensão de possibilidades
uma funcionalidade para o cotidiano.
pedagógicas, aprofundando envolvimento das
artes visuais, na cultura, e na sociedade.
É comum hoje procurarmos móveis
feitos por designers, que sejam mais adapComo salienta Meira (2007): “ a Edutados ao nosso estilo e forma de ver a vida, cação em Arte Visuais se propõe a: estimular
ou mesmo de buscar nos arquitetos soluções e conduzir ações dentro de uma comunidade
artísticas que nos possam trazer o prazer de colaboradora, que foque em metodologias e
viver em um projeto original e único (PILLAR, conteúdos relevantes para as artes visuais”
2003): “de acordo com o pensamento e estilo. (MEIRA, 2007, p. 30).
Os tipos, estilos e variações de arte hoje estão
classificadas como arte contemporânea, quanDe acordo com as concepções de
do novos desafios se impõem aos artistas para Pillar (2003), proporcionar aos modelos e práprojetar suas ideias” (PILLAR, 2003, p. 20).
ticas de ensino em artes visuais socialmente
sustentáveis e responsabilidade ecológica,
Para o autor (2003), o eixo que norteia consciente em vários contextos culturais; e
a contribuição das Artes Visuais na Educação proporcionar liderança e envolvimento com oré a investigação das práticas, realizações, teo- ganizações culturais e profissionais das artes
rias e metodologias da educação visual e suas visuais locais, nacionais e internacionais.
tecnologias na sociedade contemporânea.
Para Strickland (1999), as principais
As pesquisas realizadas ressaltam a preocupações de instituições escolares e de
movimentação, em relação aos conhecimentos educadores da linha são preparar os alunos
adquiridos, nos questionamentos da arte atre- para: ensinar em programas de Educação em
lada à educação ao promover a interatividade Artes Visuais em instituições de ensino sude instituições, saberes e práticas da leitura perior, as definições artísticas da educação
das imagens e nas práticas visuais.
voltada para a cultura das artes; realizando
pesquisas e contribuindo para a literatura em
Educação em Artes Visuais; apurando as informações sobre a preparação dos professores
de maneira geral.
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Não apenas de algumas modalidades do ensino Básico, teoricamente, na área
da Educação em Artes Visuais, da atualidade
e prática, e tornando o ensino da mesma, em
algo personalizado, por meio de representações visuais e através das atividades realizadas pelos educandos, em seus diferentes momentos de aprendizagens (PILLAR, 2003).
Hernández (2007), lembra que, este é
um dos principais desafios da educação atualmente. Uma educação para indivíduos em transição, que construam e participem de experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais
aprendam a resolver questões que possam dar
sentido ao mundo em que vivem de suas relações com os outros e consigo mesmo.

Os educadores em artes visuais devem
estar sempre à procura de algo que faça seu
educando vibrar, mas sem tirar-lhe a criatividade e a criticidade, estes devem opinar e participar ativamente das escolhas dos assuntos e
imagens, que serão tratados ao longo do curso, mediante suas resoluções.
Para que possam ficar situados diante
dos referenciais culturais; senão terão dificuldades de identificação com os contextos culturais e para que sejam ofertados oportunidades
de lapidar suas habilidades e competências é
necessário dar espaço e liberdade (HERNÁNDEZ, 2007).

Sendo a Arte, o desdobramento e a
multiplicidade dos sentidos, não pode a educação fica a parte, nessas questões, onde se
trabalham o intelecto e o gosto apurado, para
O primeiro desafio que propomos como se poder definir ou organizar em suas definiatividade em sala de aula foi uma releitura de ções amplas.
imagens de obras de arte deste período artístico do século XX.
Definir algo é mudá-lo de foco, de enfoque; não se pode sujeitar as pessoas a apenas
Em relação às competências e habilida- um segmento da arte, isso restringiria suas hades, não há dividas que a Arte, na ramificação bilidades e capacidades de socialização.
das artes visuais encontram longo percurso
para se projetar e se estabelecer como movimento cultural de fixação de novos saberes.
Mesmo em relação as outras disciplinas. S educação atrelada a á arte deve vir de
cunho significativo, existencial criando uma
identidade cultural de um grupo que tende a se
fixar, norteado em bases sólidas de seus contextos e referências culturais (HERNÁNDEZ,
2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte acompanha nosso cotidiano ao longo da história da educação e da própria história de cada um, dentro de seu processo de aprendizagem, aprende-se a observar e a registrar
acontecimentos em pedras, cavernas e folhas de papel.
Foi através dela se pode conhecer um pouco da nossa história, da nossa evolução. A
arte acompanha cada passo de nossa sociedade, intervindo e registrando acontecimentos, seja
ele registrado em forma de desenho, pintura, dança, ou até mesmo a escrita.
Formulando estudos destes pressupostos e de observações do cotidiano escolar para
buscarmos compreender como as artes visuais podem contribuir para a construção de conhecimentos significativos.
Segundo Strieder (2002), ao mesclar técnicas e materiais inusitados à arte rompe com
os cânones tradicionalmente adotados, que já não surge mais efeitos como as mídias e as imagens que nos afetam diariamente. Acredita-se que todo educador de cultura ou artes visuais
encontram muitos desafios e obstáculos em suas jornadas de trabalho.
Principalmente, diante das culturas massificadas da indústria cultural, na qual a sociedade de forma geral está inserida; estas que valorizam o consumo exagerado e deturpam os
valores e comportamentos.
Assim, os estudantes não procuram se pautar na qualidade e na revolução que a arte
provoca e sim, limitam-se a rebuscar paredes de escolas e muros da cidade, sem critério e sem
mensagens.
Nunca desmerecendo os artistas informais de rua, ou grafiteiros das frases impactantes,
para o despertar da população, mas, com o cuidado de entender o porquê da sujeira urbana
espalhada como praga e sem critério de valores artísticos e culturais (MEIRA, 2007).
Para essa compreensão, objetivamos, principalmente investigar como as artes visuais
podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, durante o seu desenvolvimento.
Percorrendo essa trajetória de estudos, objetivou-se compreender a estrutura da Educação em Artes visuais a partir do referencial teórico; estimulando o desenvolvimento da imaginação, da curiosidade, da expressão, da cognição e da criatividade através do fazer com a arte,
bem como investigar a aplicabilidade da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil.
A educação, responsável pelo desenvolvimento social e cognitivo da criança pode utilizar-se da arte para auxiliar nesse processo. A arte e a educação em si, contribui na construção
do conhecimento, onde oportuniza ao educando o domínio das diversas linguagens.
Arte é vida em movimento e cor, esta se coloca diante das pessoas e instituições como
uma couraça e da mesma maneira lhe abrem as portas para a liberdade de pensamento e não
se deixa oprimir pelos sistemas culturais já ultrapassados ou de sistemas que não agregam valores algum ao currículo e à arte.
Quando a arte não serve para educar e sim para manipular começam os conflitos, que
nos fazem repensar qual o lugar que a cultura está ocupando na educação.
Não se pode mais dizer que a escola é o único lugar que os alunos apreendem. Assim,
acredita-se que os educadores devemos ensinar os conhecimentos artísticos culturais do passado, atrelado a contemporaneidade.
Teve-se como objetivo complementar, com intuito, desencadear
pensamentos reflexivos dos alunos quanto aos conhecimentos artísticos da arte.
É necessário que o docente possa apresentar esses conhecimentos o mais próximo possível da realidade cultural dos nossos
educandos, que se contextualiza hoje como cultura visual.
Vive-se em um momento de interação das diversas áreas do
conhecimento, podemos dizer que a arte se configura numa área do
conhecimento que pode articular a interação entre as outras áreas, pelo
fato de poder adaptar e adaptar-se aos diversos fatores sociais, políticos,
econômicos, históricos e culturais.
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AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM O USO DA
TECNOLOGIA NO APRENDIZADO DO EDUCANDO

RESUMO: O presente artigo tem como tema as atividades educacionais com o uso da tecnologia
no aprendizado do educando. O objetivo do artigo é descrever como os educadores podem
trabalhar na classe escolar como as mídias digitais, sejam elas, o uso simples e básico da internet, livros digitais, softwares, aplicativos de celular, vídeos, jogos interativos dentre outros.
Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “As atividades educacionais com o uso
da tecnologia no aprendizado do educando. ”, com buscas por meio de artigos em periódicos
nacionais, publicados em português disponíveis nas bases de dados pertencentes à Google
Acadêmico (Scholar) e Literatura Latino-americana e do Scientific Electronic Library Online
(Scielo). Os critérios de seleção dos artigos serão no idioma em português/inglês, publicados no período de 2012 a 2020, utilizando-se os descritores: Aprendizagem; Conhecimento;
Educação. Foram considerados como critérios de inclusão livros. Excluíram-se os artigos e
livros que não tratavam sobre o tema proposto. Inclusive ressalta a associação dos recursos
digitais perante o dia a dia e a veracidade do educando perante o que está sendo ensinado. E
apresentar uma discussão sobre as contribuições das mídias digitais, para o aprendizado significativo na Educação. Os resultados encontrados durante o estudo comprovam que o uso
de tecnologia relacionado ao aprendizado na qual deva favorecer de modo assertivo junto a
transmissão e compartilhamento de conhecimento, maior motivação e visualização por parte do educando e maior dinamismo, visto que acompanha a evolução da educação, além de
promover uma maior comunicação e convívio dos educandos referentes ao estudo, na qual o
educando contribui diretamente com o seu ponto de vista.
Palavras-chave: Aprendizado; Conhecimento; Educação; Internet; Mídias Digitais.
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INTRODUÇÃO

N

o direcionamento da tecnologia em relação à área educacional nota-se na qual é
fundamental detectar o modo mais correto de motivar os educandos perante ao
objetivo referente ao seu aprendizado.

A tecnologia segundo Rios (2014) se encontra de maneira na qual todos os educandos
têm acesso e, progressivamente, os educandos estão mais capacitados do que os educadores.
E com isso, segundo Almeida (2017) expressa ser um enorme estímulo e, perante a
inserção da tecnologia os educadores necessitam elaborar inovadoras atividades educacionais
relacionadas com a tecnologia.
E esta situação na qual adveio perante ao conhecimento de influência motivada por essa
inserção de mídias possibilita o educando a adquirir conhecimento de modo prazeroso e integral
as disciplinas.
Tecnologia e área educacional segundo Moraes (2016) são mais fortes na qual a mídia
apenas e mais eficiente do que educação apenas.
A tecnologia segundo Bastos (2016) favorece a disseminação do conhecimento para o
educando, e para que seja melhor empregada pelo educando, necessita que o educador trabalhe na área educacional.
A comunicação mediante os educandos e o contexto em questão ressalta Pereira (2015)
tem papel importante, é através deste que há o desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento.
Entretanto, a expansão de compartilhar o saber, traz consigo o estímulo de conversar
e se encontrar entendido através da assimilação do universo, da condição dos conceitos, do
rompimento de padrões e preferências. Diante das transformações, as escolas caminham contra
o tempo, buscando adaptar as ferramentas pedagógicas, de forma repetida, as elaborações de
diferentes modos de atividades educacionais recomendadas.
Entretanto, a prática pedagógica deve sofrer algumas mudanças para que haja uma
adequada contemplação do educador diante do saber e a mediante as tecnologias utilizadas no
aprendizado dos educandos.
Auxiliando segundo Antunes (2013) de uma forma facilitada o aprendizado dos educandos dentro da classe escolar. É nesta perspectiva que se justifica as escolhas do uso de mídias
digitais no ensino, para que cada vez mais haja esta contribuição com o aprendizado.
Contudo, ressalta Moran (2014) toda a atividade planejada deve relacionar-se perante a
garantia de uma construção apropriada do conhecimento, suprindo toda a demanda pedagógica.
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Sabe-se que o aprendizado está em constante e progressiva mudança e a todo o momento são feitas descobertas, assim também surgindo novos padrões, portanto, ocasionando
uma transformação contínua no estudo.
Devido este ponto, segundo Lévy (2015) há a necessidade constante de revisão sobre
os caminhos do ensinar e/ou aprender, fazendo a relação da educação, do currículo obrigatório
e do conhecimento profundo do estudo.
O objetivo do artigo é estudar como os docentes podem trabalhar em sala de aula como
as mídias digitais, sejam elas, o uso simples e básico da internet, livros digitais, softwares, aplicativos de celular, vídeos, jogos interativos dentre outros.
Também se destaca a relação destes meios com o cotidiano e realidade do educando
com as disciplinas estudadas durante todo o ano letivo e como esse educando aprender de
forma harmoniosa.
Em adição, destaca-se a habilidade que é desenvolvida pelo educador em selecionar e
avaliar o conteúdo proposto, equiparando o ensino tradicional na classe escolar com o ensino
tecnológico, discutindo juntamente com o educando sobre a absorção de todo o conhecimento.
É essencial que o educador esteja apto a essas transformações e passe todo o conhecimento que o educando necessita em relação a cada ciclo na sua fase escolar.
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Visto isso, afirma Antunes (2013) é
essencial que o educador tenha uma base de
formação adequada, para que posteriormente
atende demandas do processo educacional
O termo mídia acentua Araújo (2014) é como essa.
utilizado quando se refere aos meios de inforEntretanto, ressalta Ribeiro (2016) para
mação e canais empregados nas quais transmitem a informação. Em adição ressalta Bello- que haja essa condução, os educadores neni (2015) ao desenvolvimento de novas mídias cessitam compreender o que são essas novas
acompanha a expansão da tecnologia e estas tecnologias e principalmente como se dá a innovidades atuais repensam o papel da escola teração do conteúdo curricular e a mídia digital.
tradicional perante o futuro.
Além da interferência tecnológica resDeste modo, segundo Tfouni (2013) há salta Geertz (2014) ao avanço da ciência, da
um processo de reestruturação curricular, arti- tecnologia e ao mundo em globalização e, ouculando um eixo bem importante, na formação tras mudanças que influenciam diretamente a
teórica e prática dos especialistas da área edu- educação são visualizadas.

TECNOLOGIA E MOTIVAÇÃO EM
RELAÇÃO AO APRENDIZADO DO
EDUCANDO

cacional.

Na atual crise brasileira, segundo Bastos (2016) vivencia-se uma crise social com o
desemprego e desestruturação familiar, dentre
outros acontecimentos que refletem diretamente no cotidiano escolar.

Na área educacional evidencia Demo
(2014) essa interação constante de teoria e
prática é fundamental, porém, sabe-se que a
prática muitas vezes é deixada de lado, porque
não há meios de demonstrá-la com um fácil
A escola segundo Teixeira (2018) que
entendimento perante aos educandos.
Entretanto, o uso da tecnologia deve-se planeja suas ações e busca concretizá-las,
ser introduzido desde o início da formação do rompe com a prática do planejamento como
profissional, para que o mesmo, ao facilitar o momento burocrático, esvaziando de sentido.
conhecimento, já ter o acesso a estes conteúPor isso, o planejamento ressalta Araúdos, otimizando e facilitando seu trabalho.
jo (2014) é fundamental para se levantar muiA formação do educador segun- tos questionamentos sobre como se deseja
do Tardif (2014) além do teórico deve preparar que a escola pense e como fazer a educação.
o profissional para a manipulação de matérias
A percepção do educando acentua
tecnológica, necessária para um ambiente inoMoran (2014) jamais é construído através do
vador onde se encontra atualmente.
número de informações ministradas. Não é
O educador ressalta Gasparin (2012) uma relação direta e ressalta Schneider (2013)
além de ministrar as aulas, está em constante entende-se inclusive na qual, conhecimento exteste, devido as constantes mudanças no que cessivo deve atrapalhar na assimilação.
se é esperado dele, em relação aos educandos.

A informação ressalta Demo (2014)
pesa na nossa decisão, algumas pesam mais,
Coscarelli (2016) comenta na qual tor- por conta da importância que damos a elas,
na-se, portanto, imprescindível o aprendizado consoante os informes nas quais os nossos
voltado a realidade atual, ocasionado o pro- educadores nos transmitem.
gresso individual e responsável do educador
na qual simplifica o conhecimento.
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Saviani (2013) destaca que para que
aconteça a construção do conhecimento, é essencial que o educador esteja atento ao dado
oferecido pelos pais e também perceba os sinais emitidos pelo educando.

Torna-se necessário segundo Stieg
(2014) pensar acerca da presença de projetos de direcionamento junto ao procedimento
e elaboração de projetos verdadeiramente preparados.

Gil (2013) evidencia que o educador
estará provendo o ambiente onde trabalha com
todos os recursos necessários, para desenvolvimento do seu psiquismo e para sua integração em um mundo mais amplo.

Neste modelo a classe escolar segundo Trindade (2014) é vista como um ambiente
de compartilhamento de conhecimento, com a
colaboração de todos e os desafios são solucionados em conjunto.

Quando se fala em aprendizado enfatiza Macedo (2013) precisa-se ter em mente
a importância de assimilação do conteúdo, visualizando o objeto de estudo, onde as tecnologias descomplicam a atividade educacional.

Dentro do âmbito educacional acentua
Teixeira (2018) é preciso olhar com atenção
somente em direção ao educando, orientando
e tirando qualquer dúvida na qual o estudante
tem bloqueio em alguma disciplina.

Torres (2012) enfatiza a escola tem um
papel social muito forte, e o educador deve estar consciente desse papel e, assim, construir
uma escola que busque o crescimento do educando.

Assim sendo, segundo Bastos (2016)
depois de conversar e entender que convém
dirigir o olhar e ver a mediação como um componente primordial junto ao avanço do processo de aprender.
Por conta disso, ressalta Vaillant (2102)
o educando deve tentar comprovar, de todo o
modo, as afirmações dadas na classe escolar
e as mídias e outras ferramentas são modos de
aprimorar essa mediação do educando.

O educador acentua Saviani (2015)
busca a precisão de compreender suas particularidades e comprometimentos no aprendizado do educando, de maneira na qual deva
instruir o emprego das mídias de modo expressivo e adequado ao contexto desenvolvido.
Os educadores segundo Vasquez
(2012) ao incorporar as tecnologias em suas
atividades pedagógicas o educador deve criar
condições favoráveis que facilitem a sua aprendizagem.
A análise pedagógica enfatiza Tfouni
(2013) incentiva uma reflexão com relação as
maneiras de estruturar e coordenar o processo didático, procurando verificar os benefícios
ou malefícios das técnicas identificadas diariamente.

Instruir e compreender segundo Trindade (2014) refere-se ao estímulo de forma aplicada ponderada do educador de emprenhar-se
a clareza de um estudo determinado e perante
ao envolvimento uniformemente ponderado do
educando.
O educador segundo Moran (2014)
deve estar voltado para uma prática que possibilite ao educando desenvolver uma consciência crítica. E dessa maneira, acentua Coscarelli
(2016) o avanço tecnológico no âmbito educacional permite o surgimento de novas modalidades de ensino, facilitando o alcance de
novos territórios.

Teoricamente, sabe-se na qual o âmbito educacional segundo Trindade (2014) repreE desta forma, segundo Franco (2015)
senta um espaço de elaboração e de repetição permitindo que educandos tenham acesso à
de conceitos, diretrizes e regras.
educação e a um aprendizado de qualidade.
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O uso de tecnologias digitais segundo Stieg
Para muitos educadores, segundo Pi(2014) são uma forma de promover a apren- menta (2014), a aprendizagem pode ser interdizagem centrada no educando na classe es- pretada com a manifestação exterior e os resulcolar.
tados gerados por elas em si mesmo.
E os educandos segundo Macedo
(2013) são considerados nativos digitais, podendo compartilhar o seu conhecimento com
o educador, este que trabalha como orientador
neste processo.

O computador com acesso a internet
segundo Stieg (2014) é uma tecnologia que
permite comparar e analisar informações, fenômenos naturais, fazer antecipações e simulações de ideias dentre outros.

O uso de TV, DVD ou vídeo, evidenciam
Uma ferramenta muito popular em todo
segundo Ariés (2014) nossa realidade, recur- o mundo segundo Macedo (2013) também é
sos estes, muito utilizados pelos educadores, uma ótima mídia digital utilizada referente ao
visto a precariedade de financiamento.
aprendizado, o whatsapp, é usado pela maioria
das pessoas.
Estes recursos segundo Libâneo
(2013) possibilitam o educador a criar debaAs tecnologias promovem segundo
tes, discussões, seminários. Projetor de sli- Franco (2015) valorização do conceito de dedes e datashow ressalta Moran (2014) é outra senvolvimento educacional. Pimenta (2014)
ferramenta muito utilizada para a retenção em evidencia na qual é necessário que o educansala de aula, simplificando a transmissão do do tenha certo interesse pela aprendizagem e
conhecimento feita pelo educador.
com o uso de tecnologia o educando se sente
mais interessado em aprender.
Simplifica e otimiza o tempo na classe escolar segundo Teixeira (2018) tornando a
Na aprendizagem escolar, ressalta Hoaula menos cansativa em relação a todos.
ffmann (2012) existem os seguintes elementos
centrais, para que o desenvolvimento escolar
Rede aberta de internet segundo Mora- ocorra com sucesso: o educando, o educador
es (2016) é um poderoso meio da tecnologia e a situação de aprendizagem.
no sistema pedagógico no ensino e proporciona facilidade para que o educando aprenda
Garantir a participação ressalta Bellocom mais eficiência.
ni (2015) por parte dos educandos e apontar
sempre de forma clara as informações empreO aprendizado aponta Candau (2012) gadas na tecnologia para que não haja sobreé um processo dinâmico e interativo do edu- carga de informação confundindo o educando.
cando perante o seu entendimento. Percebe-se
segundo Tfouni (2013) na qual cada educando
Sendo assim, ressalta Castanho (2018)
é cercado por culturas, tradições e até mesmo com estes apontamentos evita-se a indisciplina
uma linguagem familiar que regem os nossos na classe escolar e certifica-se um bom trapassos e quem seremos quando adultos.
balho, com qualidade e eficiência. Construindo de forma eficaz destaca Cardoso (2013) a
Na escola ressalta Tardif (2014) o en- comunicação entre todos e o desenvolvimento
sino se faz de forma dialógica com aprendiza- adequado das habilidades para todos os edugem, ao qual este processo caminha lado a candos.
lado, realizando um intercâmbio constante mediante educando e educador.
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Instruir segundo Trindade (2014) refere-se ao estímulo de forma aplicada ponderada
do educador de empenhar-se com clareza a
um estudo determinado. O educando se sente
seguro e confiável ressalta Coscarelli (2016) e
avança percorrendo consoante em seu aprendizado, no método de manifestar o que o educador pode estar explanando.

A interação ressalta Demo (2014) na
qual integra conhecimento, a motivação do
educador e o trabalho elaborado ajuda os educandos a ter mais experiências e ter prazer em
estudar.

O papel do educador segundo Rios
(2014) é fundamental, já que o educador aprimora a constituição de indivíduos em relação a
E dessa maneira, acentua Ribeiro se qualificar no mercado de trabalho e para se
(2016) que o educador traga para dentro da relacionar na sociedade.
sala a realidade do educando, onde ele possa
assimilar e compreender o conhecimento.
O uso da tecnologia acentua Levy
(2015) é cada vez mais procurada por eduAssim, segundo Schneider (2013) por candos em vários lugares do nosso país. E a
meio da experiência vivida e concebida vale a função da área educacional ressalta Teixeira
pena dizer, que um educador precisa ter uma (2018) é de estimular e incentivar seus edupostura de educador/pesquisador, comprome- candos a terem sucessos em seus estudos.
tido com a educação, e a transformação da
realidade.
A área educacional segundo Pereira
(2015), portanto, adquire conhecimento e insNa escola, segundo Trindade (2014) o trui o mecanismo específico bastante apropriaensino se faz de forma dialógica com aprendi- do em relação a obter um saber e bem como
zagem, ao qual este processo caminha lado a passar adiante.
lado, realizando uma troca contínua do educador junto ao educando.
A aprendizagem segundo Geertz
(2014) se constitui por meio da informação, do
Para muitos educadores, a aprendiza- esforço de pensamento promovendo assim sagem ressalta Candau (2012) pode ser interpre- beres múltiplos, e consequentemente o gosto
tada com a manifestação exterior e os resulta- pelo saber.
dos gerados por elas em si mesmo.
Vale destacar que o recurso tecnológiO educador ressalta Saviani (2015) co ressalta Gasparin (2012) é apenas mais um
tem que se desdobrar para ter a atenção do recurso, que não anula outros, mas deve estar
educando, que está com seus interesses di- presente na classe escolar e precisa ser bem
recionados para outras coisas, para suas pró- desenvolvido pelos educadores.
prias particularidades.
No entanto, o educador arraigado das
Se estudar para educando possibilita concepções de sua formação inicial, segundo
que seus desejos sejam realizados ressalta Bastos (2016) se adaptou as inúmeras proposCunha (2013) o educando se esforça neste tas promovidas pela atual dinâmica educacioprocesso. Agora, ressalta Bastos (2016) se o nal.
estudo não fará diferença nos interesses do
educando, a motivação termina antes mesmo
A formação continuada segundo Almeide iniciar.
da (2017) é importante para atingir tal propósito, uma vez que a capacitação para realizar a
profissão docente efetivamente é fundamental.
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O cuidado com as atividades educacionais frente ao futuro segundo Franco (2015) no
que tange ao aprendizado é primordial. Quando o contato com a tecnologia segundo Saviani
(2015) como atividade educacional, promove o
sentido ao caráter criativo e este é oportunizado ao educando.
O educador ressalta Schneider (2013)
garante a ação de uma aprendizagem, pois
desperta a motivação e o interesse ao que se
apresenta, e isso para a aprendizagem é importantíssimo.

Fazemos parte de um mundo complexo, múltiplo e ágil segundo Demo (2014) é forçoso que as relações em todos os espaços
aconteçam de acordo com as inovações tecnológicas e que todos sejam capazes de aprender.
Deste modo, inserir a tecnologia como
fonte auxiliadora no processo de aprendizado
segundo Belloni (2015) é explorar essa oportunidade para o enriquecimento do ensino e da
absorção dos seus conceitos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Mudanças positivas e transformações
segundo Coscarelli (2016) com o uso das tecEste estudo será uma revisão de literanologias são benéficas e, outrossim a necessi- tura com o tema “As atividades educacionais
dade de sua utilização e apropriação pedagó- com o uso da tecnologia no aprendizado do
gica para alcance de seus benefícios.
educando. ”, com buscas por meio de artigos
em periódicos nacionais, publicados em portuAs tecnologias permitem ampliar a con- guês disponíveis nas bases de dados pertencepção do caráter da aula, no entanto salienta centes à Google Acadêmico (Scholar) e LiteraRibeiro (2016) que o ato de ensinar não se tura Latino-americana e do Scientific Electronic
prende às tecnologias, mesmo considerando Library Online (Scielo).
que estas são importantes. O educador não
pode subjugar sua metodologia de ensino seOs critérios de seleção dos artigos segundo Moraes (2016) a algum tipo de material rão no idioma em português/inglês, publicaporque ele é atraente ou lúdico.
dos no período de 2012 a 2020, utilizando-se
os descritores: Aprendizagem; Conhecimento;
Nenhum material é válido por si só, os Educação. Foram considerados como critérios
materiais e seu emprego ressalta Torres (2012) de inclusão livros. Excluíram-se os artigos e lisempre devem estar em segundo plano.
vros que não tratavam sobre o tema proposto.
Percebe-se que a tecnologia segundo
Rios (2014) pode ser uma grande aliada para
facilitar a aprendizagem do ensino. Frente a
esse desafio, por representar segundo Araújo (2014) um instrumento que prudentemente
ocasionará o ambiente de aprendizagem mais
dinâmico.
Incitando os educandos segundo Stieg
(2014) a explorarem novas e distintas maneiras para resolução de problemas e a socializarem com outros os resultados possíveis para
os problemas apresentados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O educando aprende com o corpo integralmente, perante a totalidade de sua emoção,
concepção, inovação e mentalidade e conforme bastante agradável é a condição mais adequada estará o aprendizado incorporado no sendo expressivo.
A busca de autonomia e independência é característica dos educandos que possuem
suas capacidades físicas e intelectuais comprovadas e apreciadas pelo educador. Ao propor
desafios, o educador deve propor situações que venham enriquecer e estimular os conhecimentos que espera que seus educandos venham a atingir, sendo estas situações planejadas e
preparadas antecipadamente.
É fundamental que o educando não tenha dúvidas do que está sendo trabalhado dentro
da sala de aula com o uso da tecnologia e se mostre capaz a aprender de forma harmoniosa a
atividade proposta.
Importante destacar das quais as exigências devem vir acompanhadas de apoios adequados para que cada educando possa alcançar êxito em suas experiências.Considera-se que
a atividade educacional se fortaleça, a qual se experimenta, inventa e recria no ato de ensinar,
e assim vão surgindo outras teorias e outros métodos para que então todos tenham um aprendizado de qualidade.
A escola é fundamentada e preparada no sentido de beneficiar a continuação e o avanço
dos ensinamentos de seus educandos no desfecho de cada etapa de ensinamento. As etapas
concluídas por assim dizer evidenciam o que cada educando aprendeu e tirar proveito de seu
aprendizado.
Com uma etapa vencida, começa outra a ser superada pelo educando e fazendo com
que o educador busque aprimorar os seus conhecimentos nas práticas educacionais elaboradas
pelo o educador, habilitando e capacitando os seus educandos para a sua formação integral.
O educando vai modulando as suas convicções e com isso já definindo a sua carreira após o
término de seus estudos. Educadores podem preparar os educandos em relação a desenvolver
o progresso harmonioso e mental na qual o educando seja estimulado e se considere adequado
referente a possuir um aprendizado capaz de superar qualquer efeito contraditório do aprendizado.
O educador necessita estar capacitado para poder passar todo o conhecimento para
que o educando aprenda e sinta prazer em estudar. Conclui-se por fim que
para a escola o educando é fundamental para que a formação ocorra
da melhor maneira possível, consoante a tudo isso o aprendizado será
realizado de forma integral para o educando.
Todo o aprendizado e o conhecimento adquirido pelo educando servirá de base para a sua vida adulta e ser um grande profissional em qualquer carreira que ele queira seguir. Nós possuímos
a habilidade de estabelecer: ser um perdedor ou um vencedor cabe
cada um definir a escolha na qual queira percorrer.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões sobre o currículo, como instrumento de manutenção ou transformação social. Este irá traçar um rápido panorama sobre
a concepção da educação e consequentemente o currículo, através de conceitos dos autores:
Durkheim e Paulo Freire. Debruçando-se sobre o currículo como instrumento para manutenção do poder ou emancipador de consciência, refletindo-se no ambiente social. Pautado na
reflexão crítica, como artefato de autonomia dos envolvidos no processo de ensino/ aprendizagem. Colocando-se como sujeitos ativos e que constroem a história.

Palavras-chave: Currículo; Manutenção; Emancipação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo pretende apresentar as diferentes perspectivas curriculares, tal análise
será realizada sob as concepções de Durkheim e Paulo Freire. Para isso, as ideias
relativas aos conteúdos escolares serão desenvolvidas por meio da divisão das
concepções do currículo em tradicional e crítico.
A educação formal voltada a manutenção das regras sociais preestabelecidas, para
sua permanência, já que segundo o autor Durkheim, os “papéis sociais” já estipulados tem sua
importância, para que a engrenagem social se mantenha sobre perfeita ordem. Embasando tal
educação utiliza-se o currículo, tradicional/mecânico, currículo voltado à educação bancária e o
currículo oculto. Segundo a citação do autor Alberto Noé:
O sistema escolar reproduz, assim, a nível social, os diferentes capitais culturais das classes sociais e, por fim, as
próprias classes sociais. Os mecanismos de reprodução encontram sua explicação última nas relações de poder,
relações essas de domínio e subordinação que não podem ser explicadas por um simples reconhecimento de
consumos diferenciais. Assim, quando analisam a função ideológica do sistema escolar, uma de suas preocupações é justamente a da possível autonomia que pode ser atribuída a ele, em relação à estrutura de classes” (NÓE,
2000).

Refletindo sobre tal fragmento, o currículo/educação não precisa ser um instrumento de
manutenção, ao contrário, na perspectiva da educação problematizadora, pensada e aplicada
pelo autor e professor Paulo Freire, vê-se tal como instrumento para mudanças sociais, onde
todos são protagonistas reflexivos, conscientes e fazedores de história. Currículo este pautado
na realidade do educando, respeitando as diferentes etnias e realidades socioculturais. Neste
contexto, o diálogo, respeito e ética são instrumentos que promova a emancipação e conscientização daqueles que estão envolvidos no processo ensino/aprendizagem, seja educador e
educando.
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A EDUCAÇÃO EM ÉMILE DURKHEIM
Segundo a autora (1955), “A educação
é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda
preparadas para a vida social; tem por objeto
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais,
reclamados pela sociedade política no seu
conjunto e pelo meio especial a que a criança,
particularmente, se destine.” (Durkheim, 1955,
p.28)
Esse excerto de Émile Durkheim advém do livro “Educação e sociologia” e mostra
a concepção que o fundador da Sociologia da
Educação tem sobre o processo educativo. Observa-se que o autor concebe a escola como
um espaço em que as relações sociais possibilitarão ao indivíduo a adaptação na sociedade em que vive. A educação nessa abordagem
tem papel preponderante em controlar o caráter instintivo do indivíduo, ao ser o fenômeno
social que o ajudará a dominar suas paixões e
a contribuir para a melhora da sociedade, visto
que “a ação exercida pela sociedade, especialmente através da educação, não tem por objeto, ou por efeito, comprimir o indivíduo, (...) mas
ao contrário engrandecê-lo e torná-lo criatura
verdadeira humana” (Durkheim, 1975, p. 56).
Para Durkheim, como fato social, o sistema educativo deve desenvolver no indivíduo
“uma forte identificação com o sistema social”
(NÓE, 2000), pois a organização escolar independe das vontades individuais, sendo advindas do momento histórico em que a sociedade
se encontra. Assim, para garantir o equilíbrio e
a manutenção do sistema social, é necessária
a incorporação dos valores e normas que conduzem seu funcionamento.
Com isso, verifica-se que a educação
é um mecanismo para a conservação e funcionamento do sistema social, por transmitir a
cultura construída pela humanidade: “valores,
normas, atitudes, imagens, experiências, representações” (Noé, 2000). Dessa forma, essas
manifestações da vida social, deverão ser fixadas nos indivíduos, a fim de que exista uma
homogeneidade para a existência da vida coletiva.

E mesmo em meio a essa necessidade de homogeneidade, Durkheim afirma uma
diferenciação na educação, devido as diversas
regiões e classes sociais. Assim, para a preparação da criança para o futuro, o processo
educativo deveria ser organizado de acordo
com as profissões que venham preencher o
quadro profissional necessário na sociedade,
garantindo o permanente desenvolvimento da
sociedade, em conjunto com as demais profissões. Essa especialização torna-se importante por possibilitar a cooperação das diferentes profissões na manutenção e organização
social, e embora exista essa especialização,
a escola é responsável por provocar “similitudes essenciais, reclamadas pela vida coletiva”
(DURKHEIM, 1955, p. 31), pois Durkheim faz
analogia da organização dos papéis sociais
com o corpo humano, no qual cada estrutura
é responsável por um aspecto que possibilitará
o bom funcionamento do organismo, e consequentemente da manutenção da vida no corpo.
Durkheim ainda alega que ao nascer,
cada um pode ser comparado a uma tábua
rasa, e que espontaneamente não haveria submissão às regras e aos padrões morais, por
isso compete ao sistema educativo “criar no
homem um ser novo” (Durkheim, 1955, p. 32),
satisfazendo todos os atributos necessários
ao convívio social, segundo cada grupo social
em que se está inserido. Porque a educação
“representa o que há de melhor no homem,
o que há em nós de propriamente humano”
(DURKHEIM, 1955, p. 34), devido as qualidades necessárias para vida em sociedade, serem constituídas primariamente pelo grupo social e não pela vontade do indivíduo.
Nessa perspectiva, Durkheim declara
que se retirasse do homem tudo o que a sociedade lhe empresta, este “retornaria à condição
animal” (Durkheim, 1955, p. 35), perdendo-se
todo o legado cultural constituído (ciências, linguagem padrões morais, sistema político, religiões) no decorrer da história humana. Assim,
ele mostra a necessidade da coerção social
sobre o indivíduo especialmente, por meio da
educação, pois essa auxilia o indivíduo a ser
“criatura verdadeiramente humana” (Durkheim,
1955, p.36), possibilitando que o legado cultural possa ser transmitido de uma geração a
outra.
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CURRÍCULO TRADICIONAL
O estudo relativo ao currículo tem origem no século XX, década de 1920 nos Estados Unidos. O estudo sobre currículo escolar
suscitou diferentes questões no processo de
organização do processo escolar:
A formação de uma burocracia estatal encarregada
dos negócios ligados à educação; o estabelecimento
da educação como um objeto próprio de estudo científico; a extensão da educação escolarizada em níveis
cada vez maiores da população; as preocupações com
a manutenção de uma identidade nacional, como resultado de sucessivas ondas de imigração; o processo de
crescente industrialização e urbanização (SILVA, 2007,
p. 22)

Nesse contexto, a escola passou a ter
uma finalidade bem definida- preparar o indivíduo para a vida profissional adulta. Para isso,
na escola foram desenvolvidos mecanismos
de ensino e de mensuração de resultados.
Assim, o currículo passou a ser um processo
mecânico, no qual se buscaram padrões para
a aprendizagem escolar, a fim de eliminar variações do processo.
Esse processo educativo relativo ao
ensino e socialização das elites, possui uma
tendência cultural universal e desencadeia na
adaptação do indivíduo ao sistema social institucionalizado. É conveniente, portanto, ressaltar
que o currículo transcende a simples organização das disciplinas, o currículo expressa em
sua constituição, a sociedade em seu momento histórico, e essa compreensão do momento social será refletido por meio da educação,
através dos valores e ideologias transmitidos,
pois:
A permanência da sociedade capitalista depende da
reprodução de seus componentes propriamente econômicos [...] e da reprodução de seus componentes
ideológicos” e de “garantir que o status quo não seja
contestado. Isso pode ser obtido através da força ou do
convencimento, da repressão ou da ideologia (SILVA,
2007, p. 31)

Diante desses fatos, observa-se que o
currículo tradicional tem por objetivo a adaptação e ajuste do indivíduo ao meio social em
que está inserido, para que a ordem social se
mantenha, como já salientava Durkheim. Assim, observa-se a relação entre conhecimento
e controle. Os quais, segundo Goodson têm
duas implicações: o lugar em que o conhecimento é idealizado e produzido, e o modo
como este será tratado para uso educacional.
Observam-se esses mecanismos de controle
nos conteúdos escolares a serem ensinados,
visto que “nem todos somos feitos para refletir, e será preciso que haja sempre homens de
sensibilidade e homens de ação” (Durkheim,
1955, p. 35).
Verifica-se nessa colocação o poder de
diferenciação que a educação institucionalizada impõe aos diferentes sujeitos que participam
do processo, afirmando a heterogeneidade das
classes sociais, ao mesmo tempo em que buscam a socialização dessas na escola, porém
ignorando a ligação desse conhecimento com
a realidade daqueles, que estão na base da
sociedade, e não conseguem incorporar os
conhecimentos transmitidos, por serem ensinados sem diálogo, e por meio da hierarquia social- o professor, detentor dos conhecimentos e
autoridade máxima na sala de aula.
Ainda nesse aspecto, a educação institucionalizada para mensurar a aprendizagem
dos alunos, incorporou em seu currículo, as
notas. “Estas estavam atreladas a organização
do conhecimento em disciplinas” (GOODSON,
2010), e os alunos deveriam atingir os mais
altos padrões. Esse modo de organização do
currículo escolar, se deve ao fato da aproximação do sistema de ensino escolar, organizar-se
conforme as disciplinas universitárias, utilizando a avaliação para comprovar o aprendizado das matérias estudadas. Nesse ínterim,
o currículo se diferenciaria de acordo com as
aptidões dos alunos ou para prosseguimento
dos estudos acadêmicos, ou para uma escola
secundária moderna, que possibilite a esses
uma futura ocupação manual. Verifica-se nesse
aspecto, que o currículo escolar está intrinsecamente ligado a questão de status das profissões que busquem no ensino universitário a
sua certificação.
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CURRÍCULO NO CONTEXTO DA
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
Considerando que a educação não é
um empreendimento neutro, mas um ato político, o currículo adotado por uma determinada
sociedade ou por uma instituição de ensino,
não é isento de neutralidade. Antes disso, é
resultante do modo como são organizadas e
dirigidas as instituições, as pessoas e os modos de produção em uma dada sociedade organizada. A educação, portanto, é o reflexo de
uma determinada sociedade.
Qual modelo social é refletido e idealizado através do currículo escolar? Se analisado criticamente, tal relação social promove a
educação focada na manutenção/ reprodução ou prática de reflexão/mudança? A “pedagogia do oprimido” segundo o autor Paulo
Freire, é direcionada a todos que reconheçam
sua condição de oprimido, sua condição de reprodutor, aquele que sendo direcionado para a
prática do não pensar, mais sim memorizar e
reproduzir conteúdos e ideias curriculares estabelecidos a um determinado fim, alienando.
Focado a manutenção de uma determinada sociedade, privilegiando minorias.
Segundo o autor todo homem tem uma
essência verdadeiramente humana, ou seja, na
prática do humanizar-se consigo mesmo e o
mundo, os homens desenvolvem sua natureza
através da relação entre si e o mundo. Esboçando sua verdadeira interioridade, criando a
cultivando culturas, costumes, hábitos, ações
que vem de seu interior, tudo que expresse o
contrário é violência.
A educação formal introduz, ao contrário, como reflexo da sociedade capitalista,
conceitos focando primordialmente o ideal da
ascensão social à todos que se esforçarem ao
incorporar seus conhecimentos, ao arquivá-los
estará preparado a competir vagas de trabalho
vantajosas em uma determinada sociedade,
seu fracasso ou sucesso dependerá apenas
de seu esforço, caso não alcance determinada
posição social a responsabilidade ao seu fracasso é responsabilidade inteiramente individual, tal discurso “mascara” a verdade que rodeia

os grupos sociais menos favorecidos economicamente: a miséria, pobreza, mínima infraestrutura para a sobrevivência digna, marginalização, exclusão, falta de oportunidade, enfim
realidade sociais e econômicas, que produzem
sim a desigualdade.
Quando a educação institucionalizada,
o currículo formal, reproduz conceitos estabelecidos e colocados como únicos e verdadeiros,
em sua maioria introduz ideias que estão desconectadas da realidade da maioria daqueles
que fazem parte do contexto da educação formal, educação informal baseada em sua vivência social e cultural, construída na relação com
o outro. Conteúdos curriculares formais desconsideram tais construções sociais, apenas
visando memorização e interiorização de um
modelo social idealizado por alguns, que são
introduzidos através de conteúdos estipulados
e excludentes. Priorizando determinada cultura,
esquecendo-se da realidade diferenciada dos
demais educandos, aquilo que é significativo e
real para estes.
Assim, a prática de humanizar-se decorrente do interior humano é negada aos homens, a educação institucionalizada/currículo
formal, priorizam prática e conteúdo que reforcem a manutenção de um sistema social desigual, sem reconhecer a finalidade que poderia
ser o seu real objetivo, a:
Humanização [...] vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão,
na violência dos opressores [...]. A desumanização, que
não se verifica apenas nos que têm sua humanidade
roubada, mas também, ainda que de forma diferente,
nos que a roubam, é distorção da vocação de ser mais.
É distorção possível na história, mas não vocação histórica (FREIRE,2005, p. 32).

Tal currículo e ações decorrentes deste, não só alienam os oprimidos, mas também
refletem em uma sociedade mecânica, de uma
forma ou de outra, afetam aqueles que oprimem, mesmo que o próprio não perceba isto.
Porém, há indivíduos que lutam pelo direito do
ser humano, pela afirmação dos homens como
pessoas, pela construção histórica, sendo possível, pois a desumanização não é um destino
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dado, mas resultado de uma “ordem” injusta
que gera a violência dos opressores.
Pode-se ver algumas contradições em
relação aos oprimidos e opressores, onde a
violência dos opressores torna-os desumanizados, levando os oprimidos, a qualquer momento lutar contra quem os faz menos. Mas, esta
luta só tem sentido quando o ser menos, ao
buscar sua humanidade, não se sinta também
um opressor, mas sim um conquistador da humanidade, sendo aqui a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, se libertar a si
e aos opressores.“ Este é o trágico dilema dos
oprimidos, que sua pedagogia tem que enfrentar” (FREIRE, 2005, p. 38).
A educação humanizadora, focada na
prática da conscientização, não poderá se realizar enquanto o currículo tradicional e mecânico estar permeando ações educativas. Desconsiderando toda a realidade sócio- cultural
daqueles que estão incluídos ao sistema educacional formal, educação humanizadora, reflexo de relações humanas efetivas, para práticas
humanas: “Por isso é que esta educação, em
que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o intelectualismo do
educador “bancário”, supera também a falsa
consciência do mundo ” (FREIRE, 2005, p. 86).
Educação que respeita e parte da realidade daqueles que estão inseridos em instituições educacionais formais, estabelecendo
relação entre o que se vivencia e conteúdos
curriculares desenvolvidos neste contexto. Educação também focada na prática libertadora
dos oprimidos, ou seja, camada social desfavorecida economicamente.

EDUCAÇÃO BANCÁRIA E CURRÍCULO
OCULTO
De acordo com a concepção de Freire (2005), o currículo oficial tradicional e sua
construção é organizada de maneira a manter
uma determinada sociedade e cultura, desta
forma não é neutro, ao contrário seus conteúdos estão carregados de ideias e mensagens
para manutenção e conservação da atual sociedade, por exemplo: livros didáticos com
contextos históricos privilegiando em sua maioria heróis de uma única etnia e cultura, conteúdos que são elaborados a partir de propostas
relevantes e significativas a uma determinada
camada social, dificilmente vê-se conteúdos
curriculares que partam da realidade cultural e
social daquele que está “aprendendo” e também não promovendo a prática da reflexão e
debate social real da maioria dos brasileiros,
apenas são levados a memorização sendo ideologicamente “necessários para o progresso
social”.
Além de seus conteúdos estipulados,
verifica-se através das relações sociais na escola conteúdo explícitos ou implícitos responsáveis pela socialização de crianças e jovens as
normas e atitudes necessárias para uma boa
adaptação às exigências da sociedade capitalista: o currículo oculto, de forma que “aprende-se” também a ideologia dominante através
dessas práticas sociais. Portanto, é através do
sistema curricular que se aprendem os códigos da classe predominante.
As ações vistas no currículo oculto,
podem direcionar a sexualidade, por exemplo:
heterossexual ou homossexual, identificação
com uma determinada raça ou etnia, estipulada como a melhor, ou preconceito em relação
ao falar ou agir referente a uma cultura ou etnia, atitudes que valorizem determinada cultura
economicamente vista como “a melhor desenvolvida”, ou desvaloriza os economicamente
menos favorecidos, entre outras ações. Portanto: “O currículo oculto é constituído por todos
aqueles aspectos do ambiente escolar que,
sem fazer parte do currículo oficial, explícito,
contribuem, de forma implícita para aprendiza685

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

gens sociais relevantes [...] o que se aprende
no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações”
(SILVA, 2007, p.78).
O currículo oculto em seu aspecto reprodutivo e alienante, se assemelha a educação bancária mencionada por Paulo Freire no
livro Pedagogia do Oprimido.A educação bancária é caracterizada pelo seu discurso narrativo, o narrador neste aspecto está relacionado
ao fato de serem introduzidas palavras, sem
real significado para aqueles estão envolvidos
neste processo, apenas sendo narradas por
um lado, por outro lado memorizadas e arquivadas. Verifica-se tal aspecto nas palavras do
autor quando menciona:
Quando analisamos as relações educador- educandos,
na escola, em qualquer de seus níveis (ou fora dela),
parece que mais nos podemos convencer que estas relações apresentam um caráter especial e marcante – o
de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isso mesmo, tendem a petrificar-se ou fazer-se algo mais morto,
sejam valores ou dimensões concretas da realidade.
Narração ou dissertação que implica um sujeito – o
narrador- e objetos pacientes ouvintes – os educandos
(FREIRE, 2005, p. 65).

O narrador “cheio de conhecimentos”,
“dono do saber”, submete os educandos as
suas narrações, “cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração” ( FREIRE, 2005, p.65). Os educandos
apenas deixem-se “encher” de palavras que
serão interiorizadas, arquivadas apenas isso,
nada mais. Resumindo: “A narração, de que o
educador é o sujeito, conduz os educandos à
memorização mecânica do conteúdo narrado.
Mais ainda, a narração os transforma em “ vasilhas” em recipientes a serem “enchidos” pelo
educador. Quanto mais vá “ enchendo” os recipientes com seus “ depósitos”, tanto melhores
educandos serão” (FREIRE, 2005, p.66).
Na educação bancária, os educandos
não são vistos como real sujeito, ao contrário
são vistos como aquele que nada sabe, necessitando memorizar palavras que lhe mostrarão
como fazer e ser corretamente, não ousam
tentar pois são aqueles que não tem conheci-

mento suficiente para tentarem, melhor ouvir e
repetir. Assim, serão os melhores educandos,
aqueles que nada questionam apenas aceitam
passivamente o depósito. “Em lugar de comunicar-se o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências,
recebem pacientemente, memorizam e repetem” (FREIRE, 2005, p.66).
O educador neste contexto, não percebe-se como instrumento para manutenção
de uma determinada estrutura social, também
reproduz conceitos adquiridos e os “deposita”
sem ao menos se dar conta disto:
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que se julgam nada
saber. Doação que se funda numa das manifestações
instrumentais da ideologia da opressão - absolutização
da ignorância, que constitui no que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra
sempre no outro (FREIRE, 2005, p. 67).

Sem consciência e humildade o educador apenas deposita a ideologia predominante da sociedade que estamos inseridos, vê
o outro como aquele que não tem os conhecimentos formais, o ignorante, sem ao menos
perceber também sua ignorância, como seres
inconclusos que somos, sempre em processo
de desenvolvimento e aquisição contínua de
conhecimentos. Sem a devida compreensão
de sua prática política/pedagógica, sem perceber-se também ignorante frente a sua prática
educacional, apenas reproduzindo conteúdos
técnicos e ações alienantes, acreditando em
sua “ ignorância”que tal pedagogia é neutra.
Ao contrário da neutralidade que acredita embasar sua prática, verifica-se que:
esta é uma concepção que, implicando uma prática,
somente pode interessar aos opressores, que estão tão
mais em paz, quanto mais estejam adequados os homens ao mundo. quanto mais se adaptam as grandes
maiorias às suas finalidades que lhes sejam prescritas
pelas minorias dominadoras, de tal modo que careçam
aquelas do direito de ter finalidades próprias, mas poderão estas minorias prescrever (FREIRE, 2005, p. 73).
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Educação bancária produz a inação,
memorização sem reflexão, sem a efetiva prática do pensar, do problematizar determinado
conteúdo e situação, este além de não realçar
a conscientização, promove o bloqueio, a dificuldade do pensar criticamente e adaptação
mental e social a uma determinada situação.
A relação entre educação bancária e o
currículo oculto é verificado através de ações
e conteúdos que estão embasando a prática
pedagógica, aparentemente neutra, apenas focada a técnicas que proporcionem a aquisição
do conhecimento formal existente no currículo escolar formal necessário para a formação
neste setor social, aparentemente apenas prepara o indivíduo para a sociedade, porém suas
técnicas e contextos embasados em um contexto manipulador e alienante.
Também, valores, atitudes, normas estabelecidas e transmitidas nas relações sociais
que reproduzam um ideal intencionado. Ambos
promovem ações que não estimulam o pensar.
“ Daí que um dos seus objetivos fundamentais,
mesmo que dele não estejam advertidos muitos dos que realizam, seja dificultar, em tudo, o
pensar autêntico” (FREIRE, 2005, p. 73).
A pedagogia como prática libertadora,
implica a necessidade de identificarmos uma
determinada situação como constituindo uma
instância do currículo oculto. A coisa toda consiste, em desocultar o currículo oculto. Parte
de sua eficácia reside precisamente nessa sua
natureza oculta. Tornar-se consciente do currículo oculto significa, de alguma forma, desarmá-lo. O mesmo pode-se dizer em relação a
educação bancária, a partir da identificação
desta ação, a auto verificação quanto a prática docente, podendo assim dialogar ao invés
de depositar, e transformar ao invés de manter.
A educação de fato, só poderá ser realmente
chamada por este nome, não apenas discursiva e narrada, quando esta proporcionar a prática reflexiva – dialética (FREIRE, 2005, p. 73).
O Homem só terá atitudes realmente
humanas, tal educação só será realmente humanizadora, quando estiver ao alcance de todos os envolvidos, a dignidade e respeito. Estando embasada nestes aspectos, promove-se

conteúdos e meios educacionais que partam
de fato da realidade daqueles que estão envolvidos na prática educacional, sendo significativa. Diálogo como instrumento primordial para
o aprendizado, todos dialogam entre si, problematizam situações, constroem conhecimento,
adquirem conhecimentos um com o outro, este
é o respeito, não existem maiores ou menores,
não existem hierarquias autoritaristas, apenas
existem indivíduos, que buscam o aprender
(FREIRE, 2005, p. 73).
Verificando a história, cultura e contexto
social de todos dos educandos, respeitando-os
e valorizando-os, partindo de seu contexto real
para introdução curricular com práticas pedagógicas voltada para todos, prática humana.
Relações humanas, relações sociais e culturais. Aprendizado e reflexão, sobre também situações sociais em que os educandos estejam
envolvidos, prática também política que busque reflexões sobre as necessidades sociais,
proporcionando ações focadas em mudanças
e transformações, ações históricas (FREIRE,
2005, p. 73).

CURRÍCULO/EDUCAÇÃO
PROBLEMATIZADORA COMO
PRÁTICA PARA LIBERTAÇÃO
O currículo escolar como já foi mencionado tem suas posições ideológicas, mesmo
mostrando-se aparentemente neutro, podendo
ser observadas através de seus conteúdos e
práticas para a manutenção de uma determinada estrutura social e cultural. Educação problematizadora, como prática para liberdade.
De que forma o currículo pode ser instrumento
emancipador e libertador nesta prática educacional?
Conteúdos curriculares plausíveis com
significado aquele que “aprende”, utilizando
sua realidade como ponto de partida para a
construção e ampliação do conhecimento,
edificado através da realidade vivenciada por
aqueles que estão envolvidos neste processo,
com a participação de toda comunidade escolar, partindo dos direitos das camadas populares ao conhecimento e à participação na
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construção curricular. Estabelecendo relação
real ao cotidiano, ao contexto cultural e social
destes, promovendo a compreensão significativa dos conteúdos desenvolvidos, também a
conscientização política frente as questões sociais que estejam envoltos (FREIRE, 2005, p.
79).
Podemos citar a educação problematizadora, mencionada por Paulo Freire, no livro
“Pedagogia do Oprimido”, voltada a uma educação humanizadora, conscientizadora e libertadora, referindo-se a posição do educador,
sua posição política, sua visão social sobre
suas ações, sobre a sociedade que está inserido e sobre os educandos que juntamente com
este estão envoltos nessas relações sociais
. Ações educacionais que sejam embasadas
no diálogo, baseado no respeito e humildade,
conscientização por parte dos educadores, de
suas ações como prática política, reconhecendo sua posição de oprimido, tanto quanto o
educando, colocando-se em igualmente para
com o educando “o educador já não é o que
apenas educa, mas o que, enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando que, ao
ser educado, também educa”, respeitando e
valorizando seus conhecimentos não formais e
culturais (FREIRE, 2005, p. 79).
Currículo não apenas utilizado para
aquisição de conhecimentos formais, ultrapassando tais finalidades, focando em uma prática
que promova a conscientização conjunta desenvolvida pelo grupo, em que os educandos
tornem-se “[...] investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico também” (FREIRE, 2005, p. 79), problematizando
contextos reais e sociais que se apresentem
desenvolvendo a criticidade. Educação problematizadora que “[...] busca a emersão das
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade”(FREIRE, 2005, p. 80):

seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados, quanto mais obrigados a responder o
desafio. desafiados compreendem o desafio na própria
ação de captá-lo. mas precisamente porque captam o
desafio como um problema em suas conexões com o
outro, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada
(FREIRE, 2005, p. 80).

Por isso a relação dialógica educador/
educandos sendo primordial para a prática
problematizadora e libertadora, pois promove a
prática reflexiva- dialógica conjunta, que visam
a compreensão da realidade social e questões
que envolvem a todos os que estão envolvidos neste meio. Promovendo a inquietação as
perguntas refletidas e questionadas pelo grupo
do mundo que os rodeia. Desafiados a conjuntamente proporcionar ações que busquem
melhorias e mudanças. Assim: “servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a
reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, respondendo à sua vocação,
como seres que não podem autenticar-se fora
da busca e da transformação criadora” (FREIRE, 2005, p. 83).
Eis a prática libertadora da educação
e currículo problematizadores, verificação de
fato, da relação educação e sociedade, quais
ações seriam conveniente para a mudança,
transformação de uma sociedade que promove
injustiças e desigualdades. Com sua finalidade dialógica, reflexiva, crítica e consciente.

quanto mais se problematizam os educandos, como
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, o artigo em questão referiu-se ao currículo escolar como instrumento de manutenção ou emancipação, buscando a reflexão sobre o currículo tradicional e o currículo crítico.
Sendo o currículo tradicional, apenas reprodutor de hábitos e costumes transmitidos, depositados através de conteúdos e práticas voltados a determinada manutenção social excludente.
Enquanto, o currículo crítico baseia-se na realidade sociocultural do educando, busca
relacionar ações pedagógicas, aquilo que o mesmo já obtêm como conhecimento de mundo,
partindo deste, obtêm-se através do diálogo, respeito e humanidade, a reflexão sobre situações
sociais observadas e vivenciadas pelos mesmos, havendo desta forma, real significado, sem
abstrações e conceitos vagos. Neste momento, constrói-se conhecimento.
Os sujeitos envolvidos compreendem-se como fazedores de história, construtores diários
da sociedade que estão inseridos, seu papel como protagonista. Assim, o currículo/educação,
serão geradores da busca real e permanente da visão crítica, havendo debates permeados
sobre a equidade, alteridade, políticas emancipadoras e respeito mútuo, refletindo-se profundamente sobre.
Desta forma, o currículo está continuamente, evidenciado na vida dos educandos/educadores, voltado a mensagens, atitudes e valores, conscientes, lúcidos e despertos. Sendo assim,
retratado na sociedade em que estão inseridos, como um instrumento 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.
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AFETIVIDADE: PROFESSORES E ALUNOS NA
PERSPECTIVA DO ENSINO E APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo central mostrar que a afetividade não está resumida
em apenas o afeto físico como: gestos de carinho, mas sim está vinculada ao desenvolvimento cognitivo, onde é de fundamental importância no relacionamento entre professor e aluno
da Educação Infantil, pois é nas séries iniciais que o aluno está construindo o seu desenvolvimento moral e intelectual, e com o afeto podemos contribuir para uma relação de grande
importância, auxiliando no desenvolvimento integral e particular do indivíduo na sua vida
escolar. Durante a escolarização da criança pressupõe-se que haverá várias interações, nas
quais a afetividade está presente. Por meio da afetividade é possível ir além do ensino tradicional em busca de relações concretas que auxiliam na aprendizagem. É essencial que o educador compreenda o lugar que ele ocupa em relação aos seus educandos, pois não é somente
daquele que transfere conhecimentos, mas sim daquele que deixa marcas. É de fundamental
importância abordar que o professor esteja sempre ciente de seu dever, adotando decisões
baseada nos valores morais e as relações sociais de sua prática pedagógica.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Relação; Professor-Aluno.
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INTRODUÇÃO

P

ara a formação de um bom aluno faz-se necessário a participação da família, pois
a mesma é tão importante quanto à escola. Crianças que passaram e possuíram
um forte vínculo afetivo desde o nascimento, se apresentaram na fase adulta de
forma menos ansiosa, e uma potencialização no seu intelecto, nas questões motoras, até na sua
autoestima, pois em função deste contato, desse afeto é passado para a criança as informações
o quanto ela é valorosa, o quanto é importante que ela cresça e se desenvolva e esse contato
afetivo vai dar segurança a ela para enfrentar problemas futuros , a diversidade com pessoas, as
relações interpessoais serão valorizadas.
Isto porque, foi desenvolvido na primeira infância o forte vínculo e laço de crença de
acreditar nessa criança, quando ela cresce transfere para a realidade em que vive esse potencial
dessa crença que foi desenvolvida desde a primeira infância, apenas com o vínculo afetivo, vale
manter esse relacionamento, pois futuramente essa criança, vai se desenvolver melhor na vida e
com as pessoas, devido seu afeto.
A educação não se resume ao ensino formal, mas ao desenvolvimento integral no qual
estão incluídos os valores familiares, o equilíbrio emocional, entre outros valores. E na relação
de trocas de afeto que a criança desenvolve suas primeiras relações, aprende a interagir, e a se
comunicar, isso trará ao educando um elo afetivo e equilibrado, no qual resultará em grandes vínculos educacionais e familiares, onde surge a confiança entre a escola e a família do educando.
O ser humano é formado como um todo: emoções, afetividade e etc. acredita-se que o
indivíduo é constituído não apenas pelo corpo e seus movimentos, pela linguagem, pela inteligência, mas muito mais do que isso, somos principalmente constituídos de afetos, emoções e
contato.
A existência de casos decorrentes de falta de relacionamento entre a família e a escola
se caracteriza através da ausência de comunicação e afeto, resultando problemas para o desenvolvimento do processo de construção do conhecimento do educando. Diante do exposto
indaga-se: Qual a contribuição da afetividade para o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil?
Portanto, o objetivo principal é compreender se a afetividade é indispensável para a
aprendizagem dos educandos da Educação Infantil, pois durante toda a vida escolar de um
aluno supõe-se previamente que haverá várias interações onde a afetividade estará presente
e, é isso que será focado como característica facilitadora para o aprendizado neste estudo. Ao
pensarmos sobre a afetividade ligada ao processo de ensino-aprendizagem notamos um grande
descaso sobre esta temática, ou seja, muitas vezes é ignorada por alguns professores.
É de grande importância entender a utilidade da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Nosso objetivo central foi compreender o elo afetivo entre professor e aluno na
perspectiva de ensino-aprendizagem na educação infantil. Avaliar a importância da afetividade
no aprendizado. Observar se o relacionamento entre aluno/professor ocorre de forma dialógica
e verificar as estratégias dos professores para relacionar-se bem com seus alunos, promovendo
a aprendizagem.
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CONCEITO DE AFETIVIDADE
Uma das dificuldades no estudo da
afetividade é a definição do que realmente significa o termo. Na linguagem geral, afeto relaciona-se com sentimentos de ternura, carinho
e simpatia. Nas mais variadas literaturas, afetividade está relacionada aos mais diversos termos: emoção, estados de humor, motivação,
sentimento, paixão, atenção, personalidade,
temperamento e outros tantos. A maior parte
das vezes, confundida com emoção.
O número de definições científicas sobre o termo emoção é grande (até 1981 havia
mais de cem definições listadas por Kleinginna
e Kleinginna), já que a afetividade é estudada
em áreas de conhecimento diversas e não interdisciplinarmente. Dentre os diversos autores
que trabalharam sobre o tema, combinando
aspectos da psicologia com a educação, destaca-se Henri Wallon, educador e médico francês, que viveu de 1879 a 1962. Para Wallon,
a emoção estaria relacionada ao componente biológico do comportamento humano, referindo-se a uma reação de ordem física. Já a
afetividade teria uma significação mais ampla,
na qual se inserem várias manifestações - das
basicamente orgânicas (primeiras expressões
de sofrimento e de prazer que a criança experimenta, como a fome ou a saciedade) às manifestações relacionadas ao social (sentimento,
paixão, emoção, humor, etc.)
Assim, a afetividade pode ser conceituada como todo o domínio das emoções, dos
sentimentos, das experiências sensíveis e, principalmente, da capacidade de entrar em contato com sensações, referindo-se às vivências
dos indivíduos e às formas de expressão mais
complexas e essencialmente humanas Criador da Epistemologia Genética, Piaget (18961980) reconheceu que a afetividade é o agente
motivador da atividade cognitiva.

Para Piaget, a afetividade e a razão
constituem termos complementares: “a afetividade seria a energia, o que move a ação,
enquanto a razão seria o que possibilitaria ao
sujeito identificar desejos, sentimentos variados, e obter êxito nas ações”. Para Vygotsky
(1896-1934), o desenvolvimento pessoal seria
operado em dois níveis: o do desenvolvimento real ou efetivo referente às conquistas realizadas e o do desenvolvimento potencial ou
proximal relacionado às capacidades a serem
construídas.
Vygotsky é considerado, muitas vezes,
cognitivista por ter se preocupado principalmente com os aspectos do funcionamento do
pensamento. Entretanto, questionava o dualismo entre as dimensões afetivas e cognitivas
quando menciona que a psicologia tradicional
peca em separar os aspectos intelectuais do
afetivo-volitivo. Vygotsky afirmava que “os processos pelos quais o afeto e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em
suas inter-relações e influências mútuas”.
As contribuições de Wallon, Piaget e
Vygotsky estão sendo retomadas pelos educadores para entender a percepção intuitiva de
pais e professores de que as experiências e
os laços afetivos influenciam os processos de
ensino-aprendizagem.
Na educação de abordagem construtivista, a preocupação com o a forma de ensinar
passa a ser tão importante quanto o conteúdo
a ser ensinado. Por isso, a intensificação das
relações, os aspectos afetivos emocionais, a
dinâmica das manifestações e as formas de
comunicação passam a ser pressupostos para
o processo de construção do conhecimento.
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A afetividade também é concebida
como o conhecimento construído através da
vivência, não se restringindo ao contato físico,
mas à interação que se estabelece entre as
partes envolvidas, na qual todos os atos comunicativos, por demonstrarem comportamentos,
intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos, afetam as relações e, consequentemente, o processo de aprendizagem.

Segundo Piaget (1979, p. 32), com
suas capacidades afetivas e cognitivas expandidas através da contínua construção, as
crianças tornam-se capazes de investir afeto e
ter sentimentos validados nelas mesmos. Elas
estabelecem vínculos afetivos com os colegas,
e aos poucos com os professores e outros profissionais da educação que estão à sua volta.
Acabam assim, expressando os seus saberes
e os seus questionamentos, podendo analisar
Perceber o sujeito como um ser inte- os pensamentos dos seus colegas, desenvollectual e afetivo, que pensa e sente simultane- vendo suas próprias ideias.
amente, e reconhecer a afetividade como parte
integrante do processo de construção do coLuckesi (1984, p. 213) completa:
nhecimento, implica outro olhar sobre a prática
pedagógica, não restringindo o processo ensi- O desenvolvimento do educando pressupõe o desenno-aprendizagem apenas à dimensão cogniti- volvimento das diversas facetas do ser humano: a cognição, a afetividade, a psicomotricidade e o modo de
va.
viver. Educação tem que ser não o que pensar, mas sim

A AFETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
É preciso possibilitar ao educando a
construção do conhecimento. Na verdade, o
ensinar não é transmitir conhecimento e sim
criar possibilidades para que eles usem seu
conhecimento prévio, pois quando entramos
na sala de aula precisamos estão abertos a
indagações e curiosidades dos alunos
Entende-se aqui que o enorme volume
de informações, no mundo atual, está mudando a forma de ensinar, exigindo, dessa forma,
que os educandos tenham a possibilidade de
obter o conhecimento de uma forma mais motivada, crítica e criativa, com ambientes mais
descontraídos, mais amigáveis, tendo como fator essencial a afetividade no ato de aprender
e desenvolver o pensamento crítico reflexivo.

como pensar. Para que isso ocorra com nossas crianças devemos propiciar um ambiente alegre, feliz e que
possui um espaço para dialogar, discutir, questionar e
compartilhar saberes. Onde há espaço para a construção do conhecimento significativo.

Segundo o filósofo Kant (apud Aquino,
1996, p. 115), a disciplina é condição necessária para o desenvolvimento do homem. Deve
servir para ensinar a criança a controlar seus
impulsos e afetos. Na escola deve ser alfabetizada e ao mesmo tempo humanizada.
Em famílias desestruturadas, em que
há falta de afeto, as crianças apresentam se
arredias e carentes, com a autoestima muito
baixa. No entanto, depois de um tempo, quando percebem que os professores se importam
com elas, baixam sua guarda e deixam-se levar com muita facilidade (COSTA, 2001, p. 90).
Nesse aspecto, a autoestima também
mantém uma estreita relação com a motivação
ou interesse da criança para aprender. Tendo
afeto, a criança apresenta melhor aprendizagem, mostra motivação e melhor a disciplina, o
que pode se considerar como conquistas significativas. “O pensamento tem origem na esfera
das motivações, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulso, afeto e emoção” (VYGOTSKI, 1998, p.76).
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Quando há ausência de reações a demonstrações de afeto ou elogios de pais e professores, surge o impedimento de as crianças
procurarem aprender para agradar pais ou professores.

Vygotsky (1993, p. 79) distinguia, no
significado da palavra, dois componentes: o
“significado” propriamente dito (referente ao
sistema de relações objetivas que se forma no
processo de desenvolvimento da palavra) e o
“sentido” (referente ao significado da palavra
No entanto, o professor também me- para cada pessoa).
rece grande atenção. Ele também precisa resgatar a autoestima, autonomia e recursos para
A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
desenvolver o seu trabalho de forma eficiente.
ENTRE PROFESSOR E ALUNO NO
Deve constar em seu cardápio sentimentos de
ÂMBITO EDUCACIONAL
afeto, ternura, compreensão, doação e aceitação e, para isso ele também tem que ter uma
Refletindo sobre a afetividade no proassistência, onde receba tudo isso e mais um cesso de aprendizagem, se percebe muitas vezes o quanto este tema não é levado em conpouco.
sideração por alguns professores. A questão
Todos os professores apresentam-se é que muitos educadores pensam que só o
no subconsciente do aluno como modelos. O conhecimento é que importa, deixando de lado
aluno geralmente os vê como seres superiores as questões afetivas.
e procura imitá-los, portanto, é influenciado peAs consequências dessa prática, eslos relacionamentos desenvolvidos na escola,
pecialmente na educação infantil, período em
nos quais a figura do professor é sem dúvida a
que se vivenciam as maiores experiências de
mais destacada.
interação e trocas entre os alunos, podem ser
danosas para o desenvolvimento das crianças,
Uma criança que gosta do professor pois o professor deve compreender acima de
vai procurar agradá-lo, isso faz com que ele tudo que a afetividade é fundamental para o
consiga assimilar o aprendizado de uma forma desenvolvimento cognitivo.
mais clara e com mais interesse. Nessa linha
de raciocínio, diz Piaget que (1979, p. 33), “é
Sendo assim, é importante que o proo interesse e, assim, a afetividade que fazem fessor planeje e proporcione atividades e brincom que uma criança decida seriar objetos e cadeiras para seus alunos, fazendo com que
quais objetos seriar”. Vale lembrar que todos se sintam bem, queiram brincar, e ao mesmo
os objetos de conhecimento são simultanea- tempo, aprender. Em sua citação abaixo Paulo
mente cognitivos e afetivos, e as pessoas, ao Freire (1996, p.159) mostra bem a postura do
mesmo tempo em que são objeto de conheci- professor afetivo:
mento, são também de afeto, segundo explica[...] como professor [...] preciso estar aberto ao gosto de
ção do próprio autor.
querer bem aos educandos e a própria prática educaPiaget incorpora em seu trabalho os
valores que acredita terem relação entre a afetividade e a cognição. Ele considera que estes
surgem a partir de trocas afetivas que o sujeito
realiza com o exterior, com objetos ou pessoas.
Eles surgem dos sentimentos sobre os objetos,
que depois se organizam, gerando o sistema
de valores de cada sujeito.

tiva de que participo. Esta abertura ao querer bem não
significa, na verdade que, porque professor me obrigo
a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com
os educandos, numa prática específica do ser humano.
Na verdade, preciso descartar como falsa a separação
radical entre “seriedade docente” e “afetividade”. Não
é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que
serei tão melhor professor quanto mais severo, mais
frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas
relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar (FREIRE, 1996, p. 159).
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Assim, o professor com uma postura
afetiva deve preocupar-se com o bem-estar dos
alunos, pois a criança, especialmente da Educação Infantil, deseja e necessita ser acolhida
e amada e assim aos poucos irá suscitar a sua
curiosidade para o aprendizado. Segundo Saltini (2008, p.100), o afeto é o fio condutor para
uma aprendizagem sadia. E assim: “A inter-relação da professora com o grupo de alunos é
com cada um em particular é constante, se dá
o tempo todo, seja na sala ou no pátio, e é em
função dessa proximidade afetiva que se dá a
interação com os objetos e a construção de
um conhecimento altamente envolvente. Essa
inter-relação é o fio condutor, o suporte afetivo
do conhecimento”.

A RELAÇÃO DA AFETIVIDADE COM O
ENSINO-APRENDIZAGEM

Sabendo que o objetivo do trabalho do
educador é a aprendizagem do aluno, alguns
fatores são importantes para que ocorra essa
aprendizagem, tais como: capacidade intelectual e vontade de aprender, por parte do aluno;
conhecimentos e capacidade de transmitir conteúdos, por parte do educador; apoio dos pais
nas atividades extraclasse e outros. Portanto, é
a afetividade o grande estimulante na efetivação do conhecimento.
Quando o professor se dispõe a ensinar e o aluno a aprender, vai se formando
uma corrente de elos afetivos que propicia uma
troca entre ambos, onde a motivação, a boa
vontade e o cumprimento dos deveres acabam
deixando de serem tarefas árduas para o aluno. Criatividade, interesse e disposição para
esclarecer dúvidas, funcionam como estímulo
para o professor. O acordo silencioso existente,
muitas vezes, entre professor e aluno, acaba
se transformando em um jogo sedutor, onde o
professor conquista a atenção do aluno e desperta seu interesse para o conhecimento que
pretende abordar.

O aspecto afetivo é um elemento importante que deve ser considerado no processo de
aprendizagem. Segundo Marchand, (1985: 19).
Na prática pedagógica, podem surgir entre professor e aluno, sentimentos de atração ou de repulsão. Essas atitudes sentimentais têm o poder
É nessa conquista sedutora, carregada
de influenciar a metodologia com risco de alterá- de energia afetiva que o professor transmite
-la, provocando no aluno, rudes transformações seus conteúdos escolares e o aluno os apreenafetivas mais ou menos desfavoráveis ao ensino.
de, ou seja, “é mediante o estabelecimento de
vínculos afetivos que ocorre o processo ensinoO poder do professor é maior que o
do livro, e a qualidade do diálogo estabelecido -aprendizagem” (CODO e GAZZOTTI, 2002).
entre professor e aluno são importantes para
Codo e Gazzotti definem a palavra seuni-los, criando um laço especial, ou para separá-los, criando obstáculos intransponíveis (MAR- duzir como “trazer para o seu lado”. Isto significa que o professor precisa fazer um trabalho
CHAND,1985, p.19).
de conquista, levando o aluno confiar nele, a
O trabalho do educador é considerado acreditar que determinado conteúdo lhe será
por Codo e Gazzotti “o melhor”, porque é ele útil. Isto é sedução e afetividade.
quem controla o processo produtivo, tem liberdade de criação e ação, além de ordenar tipos
Caso não seja estabelecida uma relae sequência de atividades. É também um traba- ção afetiva entre professor e aluno, é ilusão
lho dos mais delicados porque necessita de um acreditar que o ato de educar tenha sucesso
investimento afetivo na relação professor-aluno, completo. Ou seja, pode até haver algum tipo
principalmente por parte do educador, a afetivide fixação de conteúdo, mas não será uma
dade não deve ser esquecida, pois ela é um faaprendizagem significativa, nada que prepare
tor essencial nesse processo, visto que, funciona
como elo de sedução entre educando e educa- esse indivíduo para uma vida futura deixando,
lacunas no processo de ensino-aprendizagem.
dor.
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Segundo Freire, não existe educação
sem amor. “Ama-se na medida em que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com os demais” (FREIRE, 1983: 29).
Freire (1996) ainda nos diz que o professor
precisa estar aberto ao gosto de querer bem.
Isso não quer dizer que o professor tenha de
querer bem a todos os alunos da mesma forma, mas que ele não deve permitir que sua afetividade interfira no cumprimento do seu dever
de educador. Abertura ao querer bem significa disponibilidade para a alegria, para o afeto,
para o Amor.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
LIGADO A AFETIVIDADE

É na primeira infância nos primeiros
anos de vida de uma criança requerem cuidados especiais nos quais o afeto, também conhecido como criação com apego pode trazer
muitos benefícios ao desenvolvimento infantil
a criança irá se desenvolver e se descobrir,
se situar no mundo, e será refletido na forma
como essa criança se relaciona com os outros
quando adulta, isso abrange desde o nascimento, irá começar a se movimentar, engatinhar, andar, falar, tornar-se um sujeito social
afetivo (PIAGET, 1982).
A primeira infância é o período das
grandes descobertas e conquistas tem que ser
um momento valorizado na família e pelos profissionais, para a criança ter confiança e poder
se sentir segura, para desbravar o mundo que
vem a sua frente. O que ela constrói nessa primeira infância, nesse primeiro momento, levará
para o resto da vida, valorizar esse momento de maneira especial construir junto com a
criança, o mundo dela pautado no respeito
e no afeto, estaremos construindo com ela a
autonomia e a autoconfiança, que são fatores
decisivos nesta primeira infância e são fatores
de grande afeto (PIAGET, 1982).

Segundo a concepção piagetiana,
muitos professores que atuam nas escolas não
se dão conta da importante dimensão que tem
o seu papel na vida dos alunos. Não há como
acontecer na escola uma educação adequada às necessidades dos alunos sem contar
com o comprometimento ativo do professor
no processo educativo, ligado com o elo de
afetividade. Muitos educadores acreditam que
ser professor é apropriar-se de um conteúdo e
Sabe-se que a aprendizagem é um proapresentá-lo aos alunos em sala de aula, mas
cesso que, uma vez iniciado com o nascimenisso vai muito além.
to, só finda com a morte. Isso significa que em
Mudar essa realidade é necessário qualquer etapa, em qualquer situação, ou em
para que uma nova relação entre professores e qualquer momento, o indivíduo está aprendenalunos comecem a existir dentro das escolas. do, sendo que, à medida que aprende varia
A afetividade está sempre presente nas experi- seu comportamento, seu desempenho, sua ótiências empíricas vividas pelos seres humanos, ca, seus enfoques. Quando se fala em aprenno relacionamento com o ‘outro social’, por dizagem, como uma mudança relativamente
toda a sua vida, desde seu nascimento (PIA- aparente, significa que o aprendido deve estar
incorporado ao indivíduo não só em situação
GET, 1982).
temporária, mas por um tempo razoável. À medida que novas aprendizagens surgem, vão
sendo incorporadas às já existentes, propiciando o surgimento de novos enfoques, ideias e
atitude (PIAGET, 1982).
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Segundo o autor (1982), na medida
em que os aspectos cognitivos se desenvolvem, há um desenvolvimento paralelo da afetividade. Os mecanismos de construção são os
mesmos. As crianças assimilam as experiências aos esquemas afetivos do mesmo modo
que assimilam as experiências às estruturas
cognitivas. Como já foi dito no item anterior:
“O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. Ele
pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento. Ele pode determinar sobre que conteúdos a atividade intelectual se concentrará”
(WADSWORTH, 1997, p. 23).

A criança ingressa na escola carregada de emoções, sentimentos, inclusive o do
medo, daí a importância do período adaptativo das crianças com o mundo escolar. Sendo
que o tempo que ela necessitará para envolver-se neste novo universo é diferente entre cada
criança e dependerá das relações afetivas que
terá com sua professora (HILLAL, 1985).

Nesse sentido, para a criança, torna-se importante e fundamental o papel do vínculo afetivo, que inicialmente apresenta-se na
relação pai-mãe-filho e depois vai se ampliando para a figura do professor. De acordo com
Guillot (2008), uma criança não é um ser de
O interesse e o desejo é o que deter- pura razão, os afetos, as emoções e os sentiminará a seleção que faremos das atividades mentos são essenciais para a constituição do
intelectuais. Ao escolher um livro sobre deter- indivíduo.
minado assunto, a assimilação do conteúdo
desse livro ocorrerá em função do meu inteA criança pequena não aprende desresse sobre esse tema. Na visão piagetiana vinculada de afeto, ela aprende investindo sua
esta escolha não é provocada pelas atividades corporeidade, sua sensibilidade e seu imagicognitivas, mas pela afetividade.A importância nário. Para Guillot (2008, p. 12), “o professor
da afetividade no processo intelectual é apre- é um mediador entre os valores éticos universentada também por Hillal (1985, p. 18):
sais, entre a criança e a lei, entre a criança e
a aprendizagem, entre a criança e a ação”. A
A afetividade é o suporte da inteligência, da vontade, da criança é um ser de emoção e ação.
atividade, enfim, da personalidade. Nenhuma aprendizagem se realiza sem que ela tome parte.Muitos alunos
há cuja inteligência foi bloqueada por motivos afetivos;
outros há cuja afetividade não resolveu determinados
problemas, apresentando falha no comportamento. A
afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida de todos os seus acontecimentos,
promovendo todas as atividades (HILLAL, 1985, p.18).

Quando a criança ingressa na escola
torna-se ainda mais evidente o papel da afetividade na relação professor-aluno. A escola
é a primeira aprendizagem no meio social da
criança e ela traz consigo muitas experiências
afetivas.No decorrer do desenvolvimento, os
vínculos afetivos vão ampliando-se e a figura
do professor surge com grande importância
na relação de ensino e aprendizagem (HILLAL,
1985).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos esta pesquisa sobre afetividade: professores e alunos na perspectiva do
ensino e aprendizagem na educação infantil, acreditamos com mais convicção que todo profissional da área educacional deve ser um mestre comprometido com o bem-estar de seus alunos,
reconhecendo que a afetividade e educação caminham de mãos dadas no processo.
Os educadores, pedagogos e psicopedagogos precisam estar atentos ao fato de que,
o fator afetivo na relação educador/educando é essencial para a constituição do próprio sujeito
que envolve valores e o próprio caráter necessário para o seu desenvolvimento integral. Há uma
grande importância no elo afetivo que é o desenvolvimento integral e particular do indivíduo, proporcionando ao mesmo confiança e segurança. Quando há este elo, a aprendizagem ocorre de
maneira prazerosa. O relacionamento entre professor e aluno acontece através da socialização
e do respeito unilateral, usando de estratégias significativas tais como: dinâmica, comunicação,
interação e afeto.
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EDUCAÇÃO INTERATIVA: NOVOS MEIOS DE
APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA USANDO A
TECNOLOGIA

RESUMO:
Tendo como base as novas metodologias usadas para o ensino de Língua Portuguesa em sua
diversidade, buscou-se discutir o uso da tecnologia em sala de aula como mecanismo de interação para o desenvolvimento da expressão para os alunos, as diversas ferramentas tecnológicas
que dominam a mente dos alunos mas que podem se transformar em recursos para atividades
em sala de aula tornando-as mais dinâmica e interessante. O objetivo desse artigo é investigar
até que ponto a tecnologia pode funcionar como dispositivo facilitador na aprendizagem e na
formação dos alunos. Considerando o desinteresse dos alunos por leitura e produção de textos,
como também a limitação de senso crítico em algumas situações de aprendizagem de língua
portuguesa. O educador não deve restringir sua prática pedagógica de ensinar a ler e escrever,
mas também contribuir para o desenvolvimento dos inúmeros métodos de ensino, ele descobrirá
novos caminhos que levem o aluno a construir suas ideias, pensamentos e visão de mundo.

Palavras-chave: Metodologia; Ensino; Alunos; Educador; Tecnologia, Internet.
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INTRODUÇÃO

A

linguagem das crianças e jovens tem se modificados devido aos avanços tecnológicos.Esses recursos têm alterado principalmente seu comportamento social
escolar, familiar, intelectual e afetivo. Tendo em vista que essa ferramentas vem
prejudicando o interesse educacional do aluno e como consequência seu desenvolvimento na
aprendizagem.
Perante a isso se faz necessário encontrar novas saídas que ofereçam elementos aos
educandos para que consigam despertar o interesse dos alunos na prática educativa.
A linguagem utilizada nos recursos tecnológicos pode tornar instrumentos eficazes na
aplicação pedagógica desempenhada pelo educador, sabendo-se que os alunos estão experimentando um novo mundo de informações diversificada e enriquecedora.
Estamos vivendo numa sociedade da informação, que se atualiza e se transforma diariamente. Desse modo, torna-se praticamente impossível pensar a formação de um aluno sem levar
em consideração suas relações com as tecnologias, que atuam no nosso meio social, o olhar
dos alunos estão voltados para a novidades que permeiam o histórico atual da nossa sociedade
cada vez fica mais difícil controlar a velocidade de informações que eles recebem e repassam.
O desenvolvimento da tecnologia e sua chegada no ambiente escolar é uma realidade
e uma necessidade que deve ser observada pelos educadores comprometidos com a aprendizagem dos alunos. A mídia de forma geral, tem desempenhando papel fundamental no universo
das informações que nos rodeiam e este universo não está separado do espaço escolar
O professor deverá se preparar para atender às exigências trazidas pelo momento social
por qual nossa sociedade está passando. A comunicação através da tecnologia criou novos modos de utilização do código escrito, o que acaba exigindo novas habilidades da escrita, como
também da leitura.
Para o professor da atualidade é um desafio muito grande, estabelecer conexões entre
Educação e Tecnologias em seu local de trabalho. O papel desse profissional no atual momento será de formar não apenas profissionais com conhecimentos em matérias específicas e sim
seres humanos capazes, seguros, aptos para pesquisar, questionar, viver em grupo, para o exercício da cidadania.
A proposta deste trabalho é refletir sobre a educação interativa e os novos métodos para
aprender a língua brasileira. A tecnologia pode ser um grande aliado na construção do conhecimento e na formação por parte dos alunos. Importante salientar, a participação do professor na
condução de trabalhos extra e, a fim de subsidiar o aluno para que ele possa aprender a exercer
seu verdadeiro papel na sociedade com todos os seus desafios, inclusive, os tecnológicos.
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EDUCAÇÃO INTERATIVA: NOVOS
MEIOS DE APRENDER A LÍNGUA
PORTUGUESA USANDO A
TECNOLOGIA
Para se adaptar as escolas vêm travando uma batalha as novas exigências de cada
momento social. Pensar sobre as escolas brasileiras e a dinâmica para oferecer contribuições
para a tecnologia, em específico a Internet, nos
leva buscar informações sobre o contexto social no qual a escola atual está inserida.

A penetração das máquinas inteligentes’ em todas as
esferas da vida social é incontestável: no trabalho e no
lazer; nas esferas pública e privada. Do cinema mudo
às redes telemáticas, as principais instituições sociais
foram sendo transformadas por estas tecnologias que,
nos dias de hoje (mas as mudanças são tão rápidas!),
estão compreendidas na expressão tecnologias de informação e comunicação (BELLONI, 2005, p.7).

A internet instalou-se em um espaço a
ser explorado por nossos alunos. A cada dia,
os jovens estão participando com mais conhecimento desse espaço, onde todos os que têm
acesso podem expor suas ideias, reformular
seus pensamentos e criar novas alternativas
Este espaço configura-se em um lugar para as mais diversas situações.
de trocas culturais, de levantamento de dúvidas, de questionamentos, lugar onde se produz
Acreditando que a aprendizagem se dá
o conhecimento. O espaço escolar faz parte de com interação pensamos como usar essa ferum sistema complexo que se inclui em outro ramenta na sala de aula, extraindo dela aspecsistema mais complexo, o sistema escolar, que tos que possibilitem a aprendizagem.
faz é parte do sistema educacional nacional:
“Para definirmos a escola necessária, nos dias
Pode-se identificar a internet como um
de hoje, é preciso pensar o homem, a mulher, local habitado por pessoas cujas característio passado, o presente, o futuro, a função do cas culturais diversas produzem a oportunidaconhecimento no mundo, principalmente as re- de de respeito e valorização dos costumes e
lações humanas e os valores que regem a con- vivência dos grupos e traz o fortalecimento da
vivência no mundo” (BARBOSA, 2009, p. 13). concepção de participante, produtor cultural.
A cada dia o homem influencia e recebe influências resultados das mudanças que
ele mesmo criou. As novas mídias e tecnologias se inseriram numa realidade no mundo
em que vivemos. A realidade tecnológica é fascinante, pela praticidade, pela objetividade que
leva a uma comunicação e informação muito
rápida, pela forma como as pessoas interagem
as novas formas de relacionamentos.

A participação neste espaço virtual
possibilita conhecer e ao mesmo tempo afirmar ao participante seu mundo de conceber-se
no mundo. O ambiente virtual possibilita ao aluno a liberdade de construir ter a oportunidade
de rever prováveis erros e ter a oportunidade
de acertar. Já as atividades pedagógicas vão
além do contexto social do aluno proporcionando crescimento intelectual e social e ao mesmo
tempo através delas, o aluno pode expor seu
A revolução da tecnologia é conside- cotidiano e suas vivências:
rada uma das mais importantes dos últimos
tempos, a vida do homem tornou-se mais fácil, [...] consideramos a ação como elemento essencial
em vista de que ele está cercado de todos os para a construção do conhecimento [...] compreender a
lados pela tecnologia, ela está presente em to- sala de aula como um ambiente aberto a explorações
e interações, onde os alunos possam alimentar seus indos os setores da sociedade:
teresses e curiosidades, efetuar escolhas e ter o tempo
necessário para realizar experimentações [...] provocar
a aprendizagem (MAGDALENA & COSTA, 2003, p. 23).
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A liberdade de construção que ocorre
na aprendizagem possibilita a troca e a identificação de respostas em toda as disciplinas, a
visão globalizada do saber.

ção da leitura e escrita de acordo com a norma
culta, eram dadas nos moldes do tradicionalismo. Os aspectos considerados primordiais
eram basicamente falar e escrever bem.

A aprendizagem que aponte para um
saber contextualizado está dentro de um ambiente que possibilita despertar interesse e desenvolver atitudes de inquietação e ampliação
do conhecimento. A disponibilidade de tempo
para experimentar são suportes para que a
aprendizagem aconteça.

Entretanto, o aluno deveria dominar as
regras gramaticais para seguir com êxito não
apenas no âmbito escolar, mas para a vida,
para saber ler e escrever de forma impecável.
O ensino de Língua Portuguesa segue os paradigmas tradicionais, em algumas escolas
ele ainda continua centrado no ensino da gramática, totalmente desvinculado de reflexões,
O papel da escola é de transmitir os descontextualizado, distante das verdadeiras
conhecimentos reunidos pela humanidade. O necessidades dos alunos.
Educador é o principal responsável pela transmissão dos conteúdos, no educador é centraliPorém, hoje há educadores que se
zado todo processo educativo. Deve, portanto, preocupam em ressignificar o ensino de Línter domínio dos conteúdos fundamentais e ser gua Portuguesa, alguns tem-se empenhado
bem preparado para a transmissão de todo co- em adotar novas metodologias, novas formas
nhecimento.
de ensinar a língua materna, não apenas voltadas para o ensino de gramática, não opresOs resultados decorrentes das mudan- siva mas libertadora, privilegiando a reflexão
ças de foco do conhecimento para a capaci- sobre os modos de realização das múltiplas
dade de conhecer, enquanto o professor que linguagens, estimulando os alunos a deixarem
ensina para o aluno que aprende, geram na a competência comunicativa e a autonomia.
escola necessidade de mudanças profundas:
[...] A educação, enquanto fator de equalização
Hoje, fala-se muito em competências e
social será, pois, um instrumento de correção habilidades como pré-requisitos em situações
da marginalidade na medida em que cumprir de aprendizagem, por muito tempo a escola
a função de ajustar, de adaptar os indivíduos preteriu esse aspecto, atualmente ela tem se
à sociedade, incutindo neles o sentimento de esforçado para reverter este quadro, através de
aceitação dos demais e pelos demais (SAVIA- atividades que mobilizam tanto os alunos quanNI, 2008, p. 9).
to aos professores.
As aulas eram pouco inovadoras e inflexível e ao professor cabia à tarefa de despejar conteúdo e informações sobre o aluno, ele
não se preocupava com a real aprendizagem
do aluno. Por algum período, a Escola levou
esse ensino depositando sobre o aluno conhecimentos de forma mecânica, sem levar em
consideração os aspectos cognitivos desses
alunos.

Todo educador que esteja dentro deste contexto de mudanças deve fazer esforços
para a criação de situações diversificadas, explorando os mais variados recursos que possibilitem uma aprendizagem, incentivando o
aluno a criar mecanismos para a solução de
problemas não apenas ligados a uma situação
específica, mas àquelas que lhes são apresentadas cotidianamente, fazendo uso de suas
competências e habilidades.

Em relação ao ensino de língua portuguesa, a situação não era muito diferente. A
preocupação com aspectos referentes à produ707
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Para que esse objetivo encontre um resultado satisfatório, a escola deve se desprender do ensino fragmentado e adotar formas
multidisciplinares na abordagem dos assuntos,
a fim de que o aluno perceba uma estreita relação entre eles e sua própria realidade.

A principal função do professor é o de
mediar tecnologia no âmbito escolar transformando este local num espaço de inclusão social onde todos tenham o mesmo acesso às
informações, aos meios de comunicação, à
igualdade de oportunidades.

Vencidas falhas e modismos que atingiram a educação, entendeu a necessidade de
estar recorrendo à dialética do agir, refletir, agir,
para se tornar o processo ensino aprendizagem
mais ativo. A necessidade de se enquadrar às
novas tendências que o mundo moderno apresenta, buscando promover ações que auxiliem
o professor como a aquisição de material didático, a participação em congressos, simpósios,
seminários, cursos e outros eventos e atividades que lhe permitam efetivamente dar mais
sentido a sua prática pedagógica:

Pretende-se um ensino de qualidade
que prioriza integrar não apenas as mídias tecnológicas e a escola, mas também todas as
dimensões do ser humano, sejam no aspecto
ético, intelectual, emocional e tecnológico que
permeia entre o pessoal e o social, é preciso
mediar, indicar caminhos que facilitem a aprendizagem, que dê a oportunidade da construção
e aplicação do conhecimento para a sociedade:

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se
mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e
alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz de
modernidade, sem mexer no essencial (MORAN, 2000,
p. 4).

O professor precisa entender que há
diversas opções metodológicas e as mídias
tecnológicas se constituem uma opção a mais
na sua trajetória pedagógica. Então resta aos
educadores descobrir a forma mais adequada
de se integrar ao tecnológico, de ampliar as
possibilidades, de organizar a comunicação
com os alunos:
As mediações não estão dadas. Elas
se constituem enquanto ações reflexivas. E podem ocorrer de fato, tanto na esfera da produção quanto na recepção. Para o nosso caso,
enquanto educadores, as mediações precisam
ser potencializadas, desenvolvidas, trabalhadas. E a escola pode e deve estar articulada às
demais esferas da sociedade civil na construção das alianças de transformação, na medida
em que se inclua, nesta luta de conquista de
poder, junto às camadas excluídas e marginalizadas, com respeito ao acesso às mídias contemporâneas (OROFINO, 2005, p. 51).

Surfar na Internet em busca de informações e selecioná-las nos diferentes endereços encontrados pode colocar nossos alunos diante de enormes desafios: manter o fio da meada ou perder-se nele; descobrir que
existem temas relacionados, até então insuspeitados;
depara-se com enfoques divergentes ou com diferentes níveis de complexidade; decidir dentre o material
acessado, o que vale a pena ler de forma mais detida
e o que não vale o esforço, que fragmento(s) da leitura
selecionar e guardar para uso futuro, como organizar
seleção para uso posterior (MAGDALENA & COSTA,
2003, p. 54).

Ao apresentar atividades usando a Internet, o professor conduz o trabalho a ser realizado, mostrando a diversidade de conteúdo
e significativamente a prática do conteúdo pesquisado.
Nas propostas feitas em sala de aula
onde o uso da internet está presente deve promover mediação entre o conteúdo apresentado
e o conhecimento social. Esse movimento gera
reflexão e aplicação real nas ações e situações
vivenciadas pelos alunos. Para o cunho pedagógico esse movimento exige o esforço de desejo de apresentar aos alunos algo que lhes
seja realmente transformador.
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A escola precisa um lugar onde a
aprendizagem acontece no coletivo, por isso, é
importante que a gestão escolar tenha interesse de incentivar ações educativas e delas valorizar a voz de cada participante como o aluno,
o professor, os pais e que tenham uma aprendizagem recíproca e cooperativa. Essas ações
possibilitam desenvolver responsabilidade e
autonomia nos participantes, criando assim
uma ação educacional dentro de novos modelos tendo em vista que a Internet encontra cada
vez mais presente no cotidiano social, sugerindo facilitar o acesso à informação e diversificar
os meios do processo de comunicação:
Provocar a reconstrução crítica do pensamento e da
ação nos alunos/as exige uma escola e uma aula onde
se possa experimentar e viver a comparação aberta de
pareceres e a participação real de todos na determinação efetiva das formas de viver, das normas e padrões
que governam a conduta, assim como das relações do
grupo da aula e da coletividade escolar. Apenas vivendo de forma democrática na escola pode se aprender a
viver e sentir democraticamente na sociedade, a construir e respeitar o delicado equilíbrio entre a esfera dos
interesses e necessidades individuais e as exigências
da coletividade (SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000, p. 26).

O significado que a aprendizagem tem
é o mesmo fator que faz ter sentido para o aluno. A procura em dar valor ao que está sendo
trabalhado em sala de aula deve sempre ocorrer, para que as vivências escolares indique
uma aprendizagem transformadora é importante que o professor tenha consciência de que
o uso da Internet com o aluno é necessário de
pesquisa, análise e organização da dinâmica
de trabalho proposta, não basta apenas ter o
recurso tecnológico, é fundamental um significado pedagógico.

Quando o aluno sente que faz parte integrante do processo de ensino aprendizagem
os sinais dessa experiência são identificados
tanto nas relações sociais quanto nas características afetivas. O aluno sente-se como alguém que pode e tem sua contribuição social
e como pessoa capaz de analisar, produzir e
ampliar seu conhecimento.
Utilizando bem a internet pode oferecer
meios para que alunos e professores possam
virar agentes de aprendizagem que interajam e
provocam mudanças positivas no meio social.
O educador consciente de seu papel
entende que é um mediador do processo de
construção do conhecimento do aluno, e que
ele precisa identificar nos conceitos trabalhados possibilidade de criação de mecanismos
de intervenção no meio social. Esta teoria torna-se possível dentro de uma visão de construção de conhecimento e mecanismos que
possam ser utilizados em situações de aprendizagem
Conforme Valente, (2010) argumenta
que as escolas têm a responsabilidade de buscar conhecer a realidade da vida das crianças
no cotidiano social, o que obviamente inclui
seu envolvimento com a cultura popular e o
emprego que fazem da tecnologia no lazer.

Diante dessas informações será possível traçar estratégias que usaram a Internet
como um dos elementos mediadores de uma
aprendizagem ampla e envolvente., buscando
entender que esse ponto de vista norteiam uma
prática pedagógica onde a parceria escola família está presente, faz diferença e influência
Um fator importante que deve ser con- para a qualidade da aprendizagem.
siderado é uma mudança nas relações entre
professor e aluno, pois os dois têm um papel
Imaginar a aprendizagem de forma
significativo na contribuição e compreensão compartilhada e colaborativa promove ao edude conceitos. Uma proposta participativa que cador troca nas práticas que possibilitam o
possibilite a troca, o erro e inúmeros caminhos entendimento de conceitos para os alunos. O
para o acerto, pois a intenção da internet é de educador interfere, reflete, crítica e traça meios
possibilitar esse movimento.
de usar a favor da educação os recursos oferecidos pela Internet.
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A Internet pode ser usada como mediadora para a aprendizagem, pode promover
mudanças consideráveis, pois ao trabalhar
conceitos e dar significado a aprendizagem
a escola promove e desenvolve nos alunos a
consciência de se tornar agentes de transformação social.
A sociedade vive hoje em um momento de aprendizagem e o educador está dentro
dessa dinâmica sendo assim, o educador pode
ser motivado a usar as mídias como suporte
para qualificação de sua prática pedagógica.

A NOVA LINGUAGEM DOS JOVENS
Sabemos que as inovações tecnológicas revolucionaram os sistemas de comunicação desde as últimas décadas do século XX
e não podemos negar a presença delas em
todos os setores da vida do jovem, inclusive na
escola. Tecnologia e toda a realidade virtual a
qual facilitam, antes eram vistos como invasores no mundo escolar, hoje têm sido importantes e poderosas ferramentas pedagógicas, e
até mesmo essenciais:

o armazenamento dos mais diferentes dados
à criação de sites com todas as informações
(LÉVY, 1999).
A linguagem é um guia maravilhoso da
comunicação é através dela que podemos manifestar nossas opiniões e emoções. As mais
variadas formas jovens para se comunicarem
entre si sendo cada vez mais crescente, criativa, dinâmica e veloz. Outras formas de comunicação podem ser chamadas de gírias ou
variedade linguística. As gírias estão no dia a
dia dos jovens causando muitas vezes espanto
por parte dos adultos, no entanto, demonstram
uma cultural da língua. Há muito tempo atrás
era considerada linguagem dos marginais a gírias e as expressões populares tiveram a ajuda
dos meios de comunicação para diminuir esse
preconceito adentrando na educação escolar e
livros didáticos (LÉVY, 1999).
Ao tratarmos de linguagens não podemos nos referir apenas as gírias mas também
a outras formas que os jovens utilizam para se
comunicar. Isso tudo está ligado a tecnologia
que cada vez mais vem utilizando e transformando a mente desses jovens (LÉVY, 1999).

expressão da aspiração de construção de um laço
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre
as relações de poder, mas sobre a reunião em torno
de centros de interesse comuns, sobre o jogo, sobre
o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem
cooperativa, sobre processos abertos de cooperação
(LÉVY, 1999, p. 130).

O educador deve de forma sutil se inserir nesse contexto social para utilizar essas
linguagens de maneira diversas nas aulas, motivando a participação e desenvolvimento do
aluno. Se o educador entra nesse universo que
para o aluno é importante, a tendência é que
ele aprenda mais rápido e tenha interesse em
Esse novo modo de viver no mundo e realizar uma atividade (LÉVY, 1999).
com ele interagir, que está marcado pela não
presença física nas diversas situações sociais
O que tem se observado é que os alue nos mais diversos processos de criação, é nos estão conectados o tempo todo e só o que
o ambiente que vive os jovens de hoje (LÉVY, interessa para elas é a tecnologia, são as no1999).
vas linguagens repassada de forma natural e
Infelizmente nem todos têm consciência de que a tecnologia, especialmente a
digital, está em nosso dia a dia. E a escola
também tem passado por esse processo de informatização, desde as matrículas dos alunos,
a distribuição da carga horária dos professores,

rápida. Os meios de comunicação estão inovando suas invenções a todo momento, as publicidades obrigam as pessoas a consumirem
e na maioria das vezes ela já possui aquele
produto, entretanto agora ele foi lançado com
uma cara nova, com outros recursos que traz
novas possibilidades de uso (LÉVY, 1999).
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Como exemplo temos o celular que de
seis em seis meses são lançados novos modelos e quando paramos para analisar possuem
o mesmo recurso do anterior. Outra coisa que
vem crescendo bastante são os aplicativos
também e cada um que traz uma novidade e
junto com eles vem as novas linguagens pois
é o novo que desperta a atenção dos jovens.
Quando essas informações chegam até os
adultos os jovens já utilizam há muito tempo,
um exemplo disso são as redes sociais que
constantemente atualizam suas ferramentas
para que não se torne uma coisa repetitiva. A
quantidade de redes sociais existentes hoje
em dia são grandes não se limitam apenas a
um facebook, whatsapp ou instagram (LÉVY,
1999).
Apesar desses jovens estarem antenados as novidades que o mundo apresenta,
todo esse avanço da tecnologia tem os afetado
e a educação vive uma crise geral. Os alunos
já não se concentram ou perderam o total interesse pelos estudos e adquiriram uma crise de
ansiedade enorme (LÉVY, 1999).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo teve como foco os novos
meios de aprender a língua portuguesa usando a tecnologia. O procedimento metodológico
utilizado foi a pesquisa bibliográfica feita com o
intuito de buscar informações fundamentadas
em livros.
A pesquisa bibliográfica é dispensável
para qualquer tipo de pesquisa, porque é nela
que se conhece e analisa as principais teorias
e contribuições existentes acerca do assunto
explorado.
Como aportes os trabalhos de BARBOSA, 2009, Belloni 2005, MAGDALENA &
COSTA, 2003, SAVIANI, 2008, MORAN, 2000,
OROFINO, 2005, SACRISTÁN & GÓMEZ 2000,
LÉVY, 1999 e muito outros não citados diretamente nesse estudo mas de grande valia para
realização do mesmo.

Tudo isso ocorre ainda na infância pois
os bebês já recebem o estímulo de mexer no
celular e isso é uma coisa fantástica realizada
por eles no olhar dos pais. Porém muitas vezes
estão adoecendo seus filhos. Os professores
também não conseguem acompanhar a velocidade de seus alunos se não ficarem atentos
a esses avanços e transformar essas novidades tecnológicas em recursos didáticos (LÉVY,
1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inegável a necessidade da utilização dos meios tecnológicos atuais no ambiente escolar, podendo estes ser empregados enquanto uma poderosa ferramenta em atividades de leitura,
produção e construção de novos conhecimentos.
A tecnologia com seu rápido desenvolvimento, vem gerando profundas mudanças no
dia-a-dia da sociedade principalmente no que diz respeito ao acesso a informações. A Internet
é um grande exemplo desta situação. Enquanto instituição que serve a sociedade a escola,
vem passado por transformações de ordem funcional e social. É de grande importância que
o educador comprometido com uma prática de qualidade procure conhecer e entender esses
movimentos que transcorreram e ainda influenciam a escola. Essas características existentes em
cada um podem ser aplicadas à realidade contemporânea.
O uso da Internet na educação pode fazer com que a escola repense os mecanismos
utilizados no processo de aprendizagem na construção do conhecimento. Os alunos têm usado
a internet com maior frequência, e estabelecem ali relações sociais.
As linguagens tecnológicas que vêm surgindo não serão obstáculos para execução das
atividades pedagógicas mas sim uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento e evolução
do aluno e do educador que acredita numa educação continuada.
A Internet pode ser usada como instrumento da produção do conhecimento, o educador
deve adquirir habilidades pedagógicas para que ele possa ser mediador da integração da tecnologia com a proposta de ensino, e o uso da Internet nas atividades escolares é um exemplo
nessa mediação.
A escola precisa ter uma nova percepção para conhecer o espaço virtual utilizado pelos
jovens, esse é um dos grandes desafios da escola, a Internet enquanto possível meio de ampliação e aprofundamento do saber. O educador deve acompanhar o processo acelerado da informação, atrelando às inquietações comuns nos dias de hoje. Deve ficar próximo às tecnologias
e perceber as suas contribuições. Compreender a aprendizagem como um processo dinâmico
onde a aprendizagem e a troca estejam presentes. Aprender e ensinar num movimento de constante construção do conhecimento.
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O MANIFESTO DA ARTE CONTEMPORÂNEA DO
SÉCULO XX

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal traçar as relações entre as transformações ocorridas no século XX envolvendo arte e guerra que estão diretamente ligadas neste
século tão conturbado e classificado como a Era dos Extremos pelo historiador Eric Hobsbawm. Pois artistas que viveram nesta época sofrem interferência do meio e acabam expressando em suas telas, dramas, angústias e anseios, tornando suas obras modelos únicos de sua
essência através do ambiente que os inspiram.

Palavras-chave: Século XX; História; Artes; Manifesto.
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INTRODUÇÃO

O

século XX se inicia com diversas mudanças sociais econômicas e além dessas
mudanças houve diversos acontecimentos históricos.Acontecimentos como a
conquista do espaço, uso crescente da computação e satélites fez com que a
comunicação começasse a se tornar algo mais simples, rápido e globalizado, iniciando assim
tudo o que vivemos hoje em termos de comunicação.
Essas mudanças que deram início no começo do século XX fizeram com que os movimentos artísticos surgidos nesta época, explicassem todo este ambiente complexo e rico em
contradições.
Esta autêntica explosão de movimentos de vanguarda, em que a obra de arte ganha autonomia face à realidade, ou seja, liberta-se e torna a expressão dos sentimentos do artista, que
cria arte pelo puro prazer estético ou como forma de intervenção social.
De características racionais ou emotivas, estas correntes de vanguarda caracterizam-se
pelos movimentos do Expressionismo; Fauvismo; Cubismo; Futurismo; Abstracionismo; Dadaísmo; e Surrealismo.
O início do século XX ampliou as conquistas técnicas e o desenvolvimento industrial
do século anterior, mas foi marcado também por vários conflitos políticos: a Primeira Guerra
Mundial, a Revolução Russa, a formação do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Na
primeira metade do século ocorreu ainda a Segunda Guerra Mundial.
Na sociedade, acentuaram-se as diferenças entre as classes mais ricas e as mais pobres. Foi nesse contexto histórico que se desenvolveu a arte da primeira metade do século XX.
Na pintura e na escultura desenvolveram-se tendências artísticas como a Expressionismo, o Fauvismo, o Cubismo, o Abstracionismo, o Surrealismo e a Futurismo. Cada qual a seu
modo, elas expressaram as aflições e as esperanças da época.
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ção entre a produção artística e a foto, desta forma
os artistas tenderão a práticas abstratas para que
se diferencia de tudo o que era visto até então, e
O século XX foi marcado por vários acon- caracteriza se inovador na arte produzida:
tecimentos sociais e políticos que de certa forma
Mesmo a fotografia, que inicialmente se inspira na pinrefletem no modo de ser e agir dos homens da- tura, passa, aos poucos, a influenciar profundamente
quele período, de acordo com Arruda (2004), os as artes plásticas. Entre as transformações que ocaartistas passaram a se expressar de maneira ca- siona até a habilidade técnica que, tendo caracterizado
ótica de uma maneira mesmo que inconsciente o artista até o Renascimento, torna-se absolutamente
desnecessária para a produção de uma foto (COSTA,
devido aos extremos do século XX.
Temos o advento do jazz, cinema e gran- 1998, p.52).
des artistas desse período, além de acontecimenMovimentos artísticos chegaram revotos marcantes como a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), a Revolução Russa que em 1917 lucionando toda uma época e estes buscavam
teve influências do socialismo de Karl Marx, a que- se inserir nos movimentos socioeconômico da
bra da Bolsa de Valores em Nova York que aca- época, com o surgimento da fotografia os artisbou de certa forma afetando o mundo inteiro.
tas e também as pessoas que encomendavam
Além disso, o homem vivenciou mais tar- as obras, passaram a buscar novos conceitos
de um novo conflito mundial entre 1939 a 1945, e técnicas que estivessem longe da questão
que ainda de acordo com Rego (2002) esse pe- da imitação da natureza, pois isso, a fotografia
ríodo de extrema instabilidade ficou conhecido
já o fazia.
como anos loucos.
Além disso, durante o século XX, a arte
A arte do século XX passou por várias
transformações, além de polêmicas e escândalos, crítica o passado e deseja ser inovadora de
pois as correntes de vanguarda eram muitas vezes promover o futuro, as técnicas anteriores são
contestadas, até mesmo em relação aos maincompreendidas no seu modo de se expressar.
De acordo Com Rego (2002), todos os teriais que eram utilizados, pois naquele conmovimentos artísticos do século XX tinham uma texto, a arte tinha que se adequar a um século
proposta de desorganizar a cultura, em especial a marcado por guerras, revoluções, advento da
arte produzida anteriormente, houve uma proposta tecnologia entre outros:
de integração dos gêneros artísticos como a escultura, música, arquitetura e literatura, com uma O poder excessivo de mercado, como instrumento da
proposta de demonstrar a realidade escura em direção cultural por parte da burguesia industrial e comercial, deu lugar a reações destinadas a retirar à clasque estes estavam submetidos.
As escolas artísticas do século XX surgi- se dirigente o exclusivo da fruição dos produtos artísticos e a instaurar outros trâmites, mediante os quais a
ram em períodos bem próximos o que dificulta a produção de valores estéticos fosse fruível ou passível
distinção de ideias presentes nesses movimentos de toda fruição de uma sociedade. Tais trâmites foram
havia, contudo, uma grande inspiração a tudo o individualizados no aparelho ideológico da indústria e
que era inovador, a influências dessas vanguardas na difusão universal de seus produtos (ARGAN, 1995,
europeias chegam no Brasil na Semana da Arte p.25-26).
Moderna de 1922 em que vários artistas e intelectuais brasileiros também se deixaram levar por
essa nova maneira de ver o mundo.
Logo, a arte está intimamente ligada ao
contexto de se relacionar ao passado além de
Além das questões de cunho histórico e promover uma corrente de criar novos conceisocial, como as guerras, a Europa arrasada por
tos e valorização de padrões de beleza.
grandes crises, as correntes artísticas da Belle
Époque já não faziam mais sentido para os grandes artistas, além disso, uma inovação no campo
tecnológico também será fundamental, o advento
da fotografia trará mais realidade e uma compara-

O SÉCULO XX E SUAS
TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE
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AS CORRENTES ARTÍSTICAS DO
SÉCULO XX

As obras do movimento futurista buscavam retratar o surgimento da eletricidade, só telefone e do telégrafo, além dos meios de consumo introduzidos em massa. Contudo, na França
entre 1905 e 1907, Henri Matisse é o pioneiro
de uma manifestação denominada como Fovismo ou Fauvismo, que era marcado por cores
fortes sem compromisso com a realidade.

Durante o século XX tivemos vários movimentos que buscavam refletir os anseios do
homem naquele período, como os que serão
discutidos a seguir. O Impressionismo que surgiu no século XX utilizava o realce da luz em
suas obras, o que se caracterizava por uma
O Expressionismo é um movimento que
inovação, pois anteriormente as pinturas tise contrapôs ao Impressionismo e possui canham traços nítidos e bem definidos.
racterísticas como cores fortes, figuras deformadas além de ressaltar motivos dramáticos pois
Artistas como Claude Monet tornou-se
era este o contexto na qual a sociedade estava
símbolo desse período, que pintou obras como inserida, uma das figuras mais famosas deste
Catedral de Rouen em diversos momentos do contexto é “ O Grito” de Edvard Munch, que tradia para que se pudesse perceber a diferenças rá uma figura no momento de angústia e desesque a luminosidade gerava ao espectador. Al- pera tal como era encarado o século XX.
guns artistas brasileiros também são bastante
significativos nesse movimento, como Belmiro
O Dadaísmo surge no que é conhecide Almeida, Arthur Timótheo entre outros.
do como segunda fase da Arte moderna, tendo
O primeiro ciclo que condiz com a Arte
Moderna é marcado pela liberação de forma.
Em 1907, tem início o movimento denominado como Cubismo que há uma recusa da arte
como imitação da natureza, nesta forma de
pintura utiliza-se bastante as formas geométricas normalmente repetitivas como pode ser
observado na obra realizada por Pablo Picasso
em 1907, intitulada como “ Les Demoiselles d’
Avignon”.
No Brasil, tivemos alguns artistas brasileiros que demonstraram influência cubista em
suas obras, como Tarsila do Amaral, Antônio
Gomide e Vicente do Rego Monteiro, prova de
que as concepções artísticas perpetuam gerações.

como característica principal a oposição dos
significados tradicionais, este recusa todos os
movimentos e experiências anteriores.
Um importante artista que se destacou
nesse movimento foi Marcel Duchamp que considerava que a arte vai além do olhar, acima de
tudo o artista fazia a desconstrução de valores
sociais em sua obra, se apropriou de imagem
que ao serem modificadas geram estranhamento ao espectador. Kato (2008) ressalta a importância e a peculiaridade de sua obra:
É possível ver como a arte de Duchamp é desprovida
de qualquer sentido heroico. Ele não desejava levar a
arte às massas nem beleza ao cotidiano. Estava interessado em pensar, e pensar com companhia. O mais
contundente e claro na obra de Marcel Duchamp é que
ele anunciava ao mundo as habilidades do artista, que
tornava mais diferente das possibilidades, o pensamento do autor por trás de seu trabalho, pois a escolha do
objeto partia do artista e somente depois ganhava valor
(KATO, 2008, p.38).

Em 1912, surge um novo movimento
artístico intitulado por Futurista que possui características como cores, curvas e linhas, Giacomo Balla é um importante representante desMarcel Duchamp deu início a um novo
te movimento e no Brasil inspirou artistas como marco na arte mundial, pois libertou a expresAnitta Malfatti.
são artística de todas as regras que eram impostas anteriormente, alguns artistas brasileiros seguiram a linha do dadaísmo como Ismael
Nery, Cícero Dias e Jorge Lima.
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O Surrealismo foi um movimento que
representou figuras que estavam ligadas a um
mundo de sonho e imaginação, que, contudo,
de nada tinha relação com a realidade, uma
forma de fugir através da arte dos momentos
difíceis que eram vividos par5a o mundo da
arte. Joan Miró é um importante representante
desta corrente artística e no Brasil tivemos ilustres representantes como Ismael Ney, Cícero
Dias e Jorge Lima, o importante a se ressaltar
é que a arte contemporânea brasileira exerce
total relação com este movimento.

Um movimento também pertencente a
esta época é a Arte Cinética que possui característica de representar o movimento nas
obras, como um importante representante dessa linha, temos Alexander Calder que se destacou na produção de móbiles.

A partir de 1917, os artistas começaram a se representar através de abstrações
geométricas, a pintura e a escultura nesse período são pensadas como construções e não
como representações, um importante representante desse período é Mondrian que se destacou por pintar linhas verticais e horizontais em
suas obras e utilizando cores primárias.

Já na década de 70, os artistas fizeram
obras que valorizavam os efeitos óticos como
uma forma de interação com a ilusão do espectador, se utilizavam de linhas, formas abstratas e davam impressão ao movimento e interação, esse movimento ficou conhecido como
Op Art é uma pessoa influente desse meio é
victor Vasarely, no Brasil temos nomes como
Almir Mavignier, Lothar Charoux entre outros.

Action Painting também foi uma forma
de representação artística peculiar a este período, em que consiste em uma técnica de utilizar
respingos sem preocupações com imagens
representativas. Jackson Pollock é um grande
representante desta técnica e no Brasil temos
influências de Tomie Ohtake, Jorge Guinle entre outros.

Outra produção significativa da década
de 1960 foi o Minimalismo que consiste em
uma técnica com formas geométricas que explora desta forma a matemática e a perspectiva
Frank Stella se destacou nesse recurso.

O ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS

Segundo estudos de Schramm (2000),
o ensino de artes no Brasil possui toda uma
trajetória e esta tem uma linguagem, concepções e domínios próprios que colaboram para
a autonomia do educando, não seria possível
o desenvolvimento da educação seja nos âmA Década de 1960 foi marcada por bitos formal ou informal, a formação de um
imagens em quadrinhos, rótulos e objetos de indivíduo sem as contribuições da educação
consumo, como elementos da corrente Dada- artística.
ísta também se utilizava de objetos cotidianos
para promover a arte, essa manifestação arAs artes chegaram no Brasil no início
tística ficou conhecida como Pop Art, um im- do século XIX, quando D. João VI, na chegada
portante representante desse período é Andy da família real ao país, trouxe a missão franceWarhol que produzia imagens a partir de ídolos sa ao país, e em 1826 foi fundada a primeira
populares. No Brasil Antônio Dias é um artista Academia Imperial de Belas – Artes na cidade
ligado a esta técnica.
do Rio de Janeiro, então sede do governo na
época, esta instituição era focada basicamente
Em 1960 vigorou o movimento deno- no ensino do desenho (SCHRAMM, 2000).
minado como Novo Realismo em que os artistas tentam representar situações cotidianas,
Somente a partir do século XX, o ensino Brasil esse movimento recebe influências no de artes seguiria uma nova vertente, de ende culturas africanas, guiadas por produções fatizar e valorizar as expressões dos alunos, seprimitivistas.
guindo dessa forma influências da concepção
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do movimento escolanovista, presente nesse
contexto histórico no Brasil.A partir dos anos
1990, tivemos uma proposta diferenciada pelo
desenvolvimento dos saberes através da arte,
esse ideal foram precursores e embasaram a
formação de Lei de Diretrizes e Bases, produzida no ano de 1996.

As artes incorporam uma grande capacidade de conhecimentos à formação do
indivíduo, contribuem, no entanto, para o desenvolvimento expressivo, comunicativo, criativo e cognitivo e favorecem a interação social,
fatores indispensáveis para o processo de educação em qualquer etapa (BARBOSA, 2003).

Durante o período republicano, houve a
disseminação das ideias liberais que previa o
desenho como ponto essencial no currículo, tal
concepção pode ser analisada de acordo com
a publicação de um artigo na revista digital intitulada como Arte na escola:

Além de todo papel histórico/social da
arte, dos desenvolvimentos que ela possibilita que o aluno tenha diferentes formas interpretativas dos mais variados objetos.Segundo informações do PCN, a Arte desenvolve o
pensamento, a percepção, a sensibilidade, a
imaginação e o lado artístico de cada criança. Compreender a metodologia no Ensino de
Artes, que pode influenciar o desenvolvimento
criativo da criança:

Na concepção liberal, a arte dividiu-se em dois polos:
Artes mecânicas e Belas- Artes. No Brasil pode-se afirmar que duas clientelas usufruíram do ensino de arte:
de um lado, os alunos direcionados às artes mecânicas
(povo em geral) e, do outro, os alunos direcionados às
Belas – Artes (elites), (SCHRAMM, 2000).

Dessa forma, podemos perceber que
enquanto à elite obtinha uma formação bem
complexa, evidenciando todas as suas potencialidades, o artesão oriundo das classes populares, tinha todo seu ensino voltado à mecanização.
Somente após a segunda metade do
século XX, é que o ensino artístico assumirá
uma postura tal qual conhecemos hoje, de
deixar livre a imaginação e fazer desenvolver
todas as potencialidades do educando, sendo
assim qualquer tipo de cópia e modelos prontos como era praticado no passado, passaram
a ser abolidos, deixando dessa maneira o protagonismo do aprendiz e a transposição de expressões do mesmo: “A proposta Triangular foi
sistematizada a partir das condições estéticas
e culturais da modernidade. A Pós – Modernidade em Arte/Educação caracterizou-se pela
entrada da imagem, sua decodificação e interpretações na sala de aula junto com a já conquistada expressividade” (BARBOSA, 2003).

A educação em Arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas
artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer as
formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCNs, 2001, p.19).

A educação em arte é atrelada a produção e reconstrução do aluno, conhecendo
a arte o aluno torna-se capaz de perceber sua
realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta.
Desta forma torna-se uma aprendizagem significativa e o direciona para a tão esperada autonomia, que é uma das competências básicas a
serem adquiridas pelo educando nas práticas
educacionais modernas.
A arte não nasceu do nada, não surgiu por coincidência. Conforme Osinski (2001),
“as origens da arte coincidem com as do próprio homem”, ou seja, a expressão artística não
vem antes nem depois, mas sim acompanham
a espécie humana desde o seu início.
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Se pararmos para pensar, notamos que
a cultura e as revelações artísticas estão presentes na vida do homem desde a pré-história,
onde o homem aparentemente tinha a necessidade de expressar o que vivia e o que sentia através de desenhos e pinturas rupestres,
achadas nas paredes das cavernas, onde se
registrou sua história ao decorrer dos anos. Naquele tempo, os ensinamentos artísticos eram
passados pela tradição e transmitidos de geração em geração.
Nesse conjunto, Martins (1998) afirma
que “Desde a época em que habitava as cavernas, o ser humano vem manipulando cores, formas, gestos, espaços, sons, silêncios,
superfícies, movimentos, luzes, etc., com a intenção de dar sentido a algo, de comunicar-se
com os outros”.
Mais tarde, vale destacar o ensino das
artes no período do renascimento, onde apareceu uma grande influência da igreja católica
que favoreceu as atividades artísticas voltadas
à religião, bem como a música erudita e popular, o artesanato e o desenho como linguagem
técnica ou científica. Com o passar do tempo
no período entre 1549 a 1808, surge no Brasil
devido às situações próprias da colônia o período equivalente ao barroco-jesuítico, onde este
estilo de qualidades europeias ajustou-se para
as particularidades locais.
Nessa época, foram executadas várias
montagens cênicas com valores didáticos, no
decorrer das práticas de catequese jesuítica.
Essas criações compuseram práticas elementares no ensino das artes, pois os padres jesuítas auxiliavam na preparação dos indígenas
para a concretização do seu teatro religioso.
Notamos ainda, que a música também foi empregada no processo de catequizar, na qual se
deu a partir do emprego do Canto Gregoriano.
Por não existirem escolas de arte no
Brasil, foi direcionado um novo método de
aprendizagem artística que estava diretamente
ligado para as oficinas dos artesãos, para as

ruas e para os estabelecimentos religiosos. Foi
uma fase bem-sucedida que colaborou para o
desenvolvimento de uma arte nacional popular,
com a qual se destacou um processo simples,
que não fez diferenciação entre a música popular e a música erudita.
Em 1808, a chegada da família real no
Brasil, devido a problemas com questões políticas tentadas na Europa, fez surgir o Brasil-colônia, um novo cenário artístico-cultural. O
gênero neoclássico foi implantado no país pelo
decreto de 1816, promulgado por D. João VI.
Competiu para o encargo à missão Artística
Francesa conduzir a Academia Real e Ofícios,
e por meio da mesma, difundir esta proposta
neoclássica. A determinação do modo de produção acadêmico e elitista originou um afastamento entre a arte e a população. As artes
plásticas receberam um formato neoclássico
sendo designado à elite brasileira.
Na mesma época, a música era muito
valorizada e incentivada pela família real, onde
seus membros tinham o domínio ao menos de
um instrumento musical. Em 1841, foi instituído
o Conservatório de Música Do Rio de Janeiro,
onde foi criada a Escola de Música da Universidade Federal e, que com efeito disso, foi oficializado o ensino de música no Brasil.
Naquele período, o ator João Caetano
divulgou o primeiro manual especialmente dedicado à formação de atores, incluindo assim,
um debate sobre a importância de se ter opções para o ensinamento da técnica cênicas.
Em consequência das ideias incididas pelo neoliberalismo americano e pelo positivismo da
França no decorrer do séc. XIX, o ensino das
Artes aqui no Brasil acabou sendo visto como
a probabilidade de preparar os cidadãos para
a indústria. Assim, o progresso econômico resultante da Revolução Industrial e juntamente a
Abolição da Escravatura originaram uma enorme apreciação das artes manuais, em detrimento das Belas Artes.
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No ano de 1890, tendo em vista o desenvolvimento da racionalidade, foi introduzido
o ensinamento dos desenhos geométricos,
que tinham como objetivo satisfazer todos os
interesses positivistas.

Na década de 50 (ano de 1950), com
a inspiração da modernização do teatro brasileiro, foi instituída a Escola de Arte Dramática
(EAD) no estado de são Paulo, com a finalidade de fornecer uma formação sistemática do
ator, pois antes este estilo de atividade era deAs influências liberais que davam aten- senvolvido de maneira informal no interior das
dimento ao ensino do desenho como forma de companhias profissionais.
linguagem técnica e por outro lado, o positivismo, que era voltado ao preparo da linguaA livre expressão foi o marco inicial da
gem científica, marcaram o início do século XX. década de 60, entretanto, omitindo a originaNo ano de 1920, foram implantadas técnica lidade criada por Mário de Andrade em visão
e ideias americanas: a criança era percebida de que a intervenção do professor como um
como um ser que tinha suas características mediador de conteúdos era avaliada como nepróprias, precisando, assim, buscar conhecer gativa para o desenvolvimento da criatividade
suas potencialidades funcionais e orgânicas das crianças (BARBOSA, 2003).
antes mesmo de demarcarem objetivos e técnicas pedagógicas (BARBOSA, 2003).
Ainda sob essa mesma influência, no
ano de 1971, com a promulgação da Lei 5692,
Em 1922, com a chegada da Sema- o ensino das artes passou a ser obrigatório em
na da Arte Moderna, eis que surge um novo todo território brasileiro, embora ainda não houmomento para o ensinamento das artes no vesse uma escola de ensino superior que forbrasil. Este movimento trouxe os olhares para masse profissionais capacitados para ministrar
o fauvismo, o expressionismo, o surrealismo, a disciplina. Os únicos professores de artes
entre outros, que tiveram uma grande influên- que existiam eram aqueles que se formavam
cia na arte local, assim, motivando uma nova nas Escolinhas de arte, assim capacitando-os
visão para as produções artísticas infantis. Em polivalente a ministrarem aulas que desenvol1930, a década que se iniciava teve influências vessem os quatro campos da arte (BARBOSA,
do ideário da Escola Nova, onde teve fortes 2003).
influências de Claparéde, Dewey e Decroly. A
implantação do ensinamento das artes na esApós anos de experiências e pesquicola primária foi discutida de forma exacerba- sas, foram comprovadas as falhas em se seguir
da, onde ela não entraria como disciplina a ser esse tipo de organização, pois afinal, é muito
estudada, mas sim como forma de expressão. raro encontrar um professor que tenha o doPorém, por fatos políticos, este movimento aca- mínio nas várias linguagens artísticas. Porém,
bou sendo dissolvido. É neste período então, surge um contrassenso com as políticas imque o ensino de música na escola regular foi plantadas pelas instituições responsáveis pelo
introduzido (BARBOSA, 2003).
ensino público, pois uma forma professores
especializados em cada linguagem artística, a
No final da década iniciada em 1940, outra forma profissionais polivalentes que trasurge no Brasil o Movimento das Escolinhas balhem ao mesmo tempo todas as linguagens
de arte, quem sabe o mais produtivo em ter- artísticas (BARBOSA, 2003).
mos do ensino da Arte desempenhado aqui no
país. A era a de intenção desse movimento era
Nesta mesma década, em decorrêna de fazer aumentar a capacidade de criação cia da mesma lei, as disciplinas de Desenho
da criança, tendo em vista o desenvolvimento Geométrico e Educação Musical foram retiraestético (BARBOSA, 2003).
das do currículo escolar, e isso quer dizer, que
provavelmente uma geração inteira possa ter
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sido formada sem ter sido ao menos despertada à significação que o som possui o som em
suas vidas. Mesmo que a referida lei tivesse
enfatizado o processo expressivo e criativo das
crianças, ela se tornou mais tecnicista. Os programas eram impróprios e às vezes ressaltam
o uso da técnica pela técnica, sequer notando
a dimensão própria da arte (BARBOSA, 2003).

Podemos então, dizer que aconteceram vários avanços nos termos metodológicos
tratados no ensino das artes. Surgiram no país
cursos de pós-graduação, com um maior número de pessoas raciocinando sobre as artes
e seu ensino. Vale destacar duas grandes tendências, vem sido motivadas a reflexões que
geraram bons resultados: de um lado temos
uma postura cultural pedagógica e de outro
Em consequência desse período, em lado, uma que retrata das estéticas do cotidia1970 surge o movimento Arte-educação, que no (BARBOSA, 1991).
tinha por finalidade repensar a função da arte
na vida das pessoas e na escola. Os educadoEssas propensões, que no país recebe
res se sentiam muito confusos em relação aos o nome de Metodologia triangular, contribuíram
rumos do ensino da arte, assim, percebendo o em vários setores como os de arte-educação
quão era importante reunir forças para realizar dos museus da arte contemporânea. Sabe-se
discussões, novas ações, pesquisas e estudos que muito já se progrediu e anda a passos
em relação às artes. Eis então, que surgiu uma abertos para ideias cada vez mais sólidas soconsciência mais reflexiva sobre a direção me- bre a arte e o seu ensino com a procura de
todológico-filosófica para o ensino das artes novas metodologias para seu ensinamento e
(BARBOSA, 2003).
aprendizagem. Então podemos dizer que hoje
a arte é abrangida como patrimônio cultural da
Assim, no início da década de 1980, humanidade (BARBOSA, 1991).
os professores se estruturaram, e criaram a Federação das Associações de Arte-Educadores
A educação no Brasil passou por vádo Brasil (FAEB), onde se ativaram acirradas rias correntes metodológicas, no entanto, atualdiscussões sobre o ensino das artes. Muito mente se afirma que a educação escolar deve
se foi discutido sobre a melhoria da qualidade assumir, através do ensino e da aprendizagem
do ensino de arte. Segundo Barbosa (1991), do conhecimento acumulado pela humanida‘“com a aprovação da reformulação do currí- de, a responsabilidade de dar ao educando
culo comum, criou-se uma situação estranha, o instrumental para que ele exerça uma cidapois a área de comunicação e expressão, ape- dania mais consciente, crítica e participante.
sar de exigida, deixa de ser básica” (BARBO- Tem-se buscado elaborar, discutir e explicitar:
SA, 1991).
então, uma “Pedagogia-Histórico-Crítica” (SAVIANI, 1980), ou seja, uma prática e teoria da
Já mais tarde, na década de 1990, a educação, escolar mais realista, mais “Críticocontinuação ou a não permanência da disci- -Social dos Conteúdos” (LIBÂNEO, 1985) sem
plina de artes, mais uma vez, motivo de polê- deixar de considerar as contribuições das oumica no país, nos trâmites da LDB. Foi então tras perspectivas pedagógicas.
que com o surgimento de um forte movimento
de professores, onde eles visavam demonstrar
Essa pedagogia escolar procura propique o ensinamento da arte é conhecimento e ciar a todos os estudantes o acesso e contato
que tem um campo teórico científico, assim com os conhecimentos culturais básicos e neconseguindo conquistar a inclusão e obriga- cessários para uma prática social viva e transtoriedade da disciplina em todos os níveis de formadora (LIBÂNEO, 1985).
ensino (BARBOSA, 1991).
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Uma pedagogia que leve em conta esses objetivos, no dizer de Dermeval Saviani,
valorizará a escola e não será indiferente ao
que ocorre em seu interior; estará empenhada
em que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes.
Tais métodos se situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros.
Portanto, serão métodos que estimulam a atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão,
porém, da iniciativa do professor; favoreceram
o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com
a cultura acumulada historicamente; levarão
em conta os interesses dos alunos, os ritmos
de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação
e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos
(LIBÂNEO, 1985)
Não se deve pensar, porém, que os métodos acima indicados terão um caráter eclético, isto é, constituem uma somatória dos métodos tradicionais e novos. Não. Os métodos
tradicionais assim como os novos implicam
uma autonomização da pedagogia em relação
à sociedade. Os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre
educação e sociedade. Enquanto no primeiro
caso professor e alunos são sempre considerados em termos individuais, no segundo caso,
professor e alunos são tomados como agentes
sociais (SAVIANI, 1980, p. 60-61).

Preocupada com a democratização do
conhecimento da arte (isto é, com a necessidade de assumirmos o compromisso de ampliar o
acesso da maioria da população aos domínios
estéticos e artísticos, por meio de uma educação de qualidade), Ana Mae contribui com
relatos e reflexões que podem conduzir nosso trabalho de professores a posicionamentos
mais claros. Ela considera fundamental a recuperação histórica do ensino de arte para que
se possam perceber “as realidades pessoais e
sociais, aqui e agora e lidar criticamente com
elas”. Essas ideias aparecem nitidamente em
todos os seus livros, que nos convidam a discutir e encontrar formas de ação na atualidade
(LIBÂNEO, 1985).
Acreditamos que a consciência e a
interferência sobre o processo educativo (e,
neste caso, mais especificamente, de arte) é
fundamental para o professor, para os alunos
de Magistério, enfim, para todos que estão envolvidos com uma educação que se pretende
transformadores. A consciência histórica e a
reflexão crítica sobre os conceitos, as ideias e
as ações educativas de nossa época possibilitam nossa contribuição efetiva na construção
de práticas e teorias de educação escolar em
arte que atendam às implicações individuais e
sociais dos alunos, às suas necessidades e interesses, e, ao mesmo tempo, proporcionem
o domínio de conhecimentos básicos da arte
(LIBÂNEO, 1985).

Percebendo a relevância de conhecer o processo histórico do ensino de arte e
nele saber interferir com consciência, Ana Mae
Barbosa apresenta-nos importantes análises e
sínteses nessa área, em seus livros Arte-Educação no Brasil (1978), Recorte e Colagem: Influências de John Dewey no Ensino da Arte no
Brasil (1982), Arte-Educação: Conflitos e Acertos (1984), História da Arte-Educação (1986),
O Ensino da Arte e sua História (1990).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ser um produto da fantasia e imaginação, a Arte não está separada da Economia, da Política, e dos padrões sociais que operam na sociedade. Ideias, emoções, linguagens
diferem de tempos em tempos, de lugar em lugar, e não existe visão não influenciável e isolada.
Construímos a história a partir de cada obra de Arte examinada pelas crianças, estabelecendo
conexões e relações entre outras obras de Arte e outras manifestações culturais (BARBOSA,
1991, p.19).
A Leitura de Obras diz respeito à atribuição de significados às obras de arte, através da
análise estética e crítica da produção artística, seja ela ligada ao campo da música, das artes
cênicas, da dança ou das artes visuais.
A leitura de obra é uma articulação de sentidos em que o referencial do leitor se entrelaça ao da obra. Considera-se o texto - obra a partir dos significados construídos na experiência de
olhar; uma experiência dialogal culturalmente marcada, que envolve cognição, emoção, repertório anterior do leitor, situação em que a leitura é proposta, entre outros. Desse modo, a leitura é
sempre uma interpretação cultural, na qual a construção de significados completa o sentido da
gramática visual proposta na obra, é sempre momento de criação de sentidos.
Acima de tudo, o ensino da arte caminhou de acordo com as influências e o processo
histórico no qual estava inserida, a interdisciplinaridade contribui para a aproximação do educando, além de abordar as outras ciências de uma só vez, não deixando um processo isolado e
favorecendo o desenvolvimento pleno do indivíduo.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SÉRIES
INICIAIS
RESUMO: Este trabalho trata da questão sobre a inclusão de alunos portadores de necessidades
especiais nas séries iniciais. Atualmente, não é mais aceitável que haja discriminação, cabe
a sociedade e a escola vencer o desafio das diferenças. Buscar melhores formas de ensino,
interagir com os alunos, a comunidade escolar, conscientizando a todos de que cada um é
responsável por um ensino inclusivo de sucesso. Este estudo tem por objetivo geral de pensar na questão da inclusão que é um processo inserido num dado contexto social, econômico
e cultural que determinam modelos e paradigmas, os quais muitas vezes geram situações
de exclusão. É importante pensar na posição ocupada pelo professor, muitos não são receptíveis aos alunos especiais, outros são e fazem o possível para que eles tenham um bom
desempenho. O ensino inclusivo reveste-se de um valor social, uma vez que mostra à criança
portadora de necessidades especiais que as diferenças existem entre todos os seres humanos
e que é possível a todos conviver harmonicamente com tais diferenças. Para a elaboração do
trabalho segundo os objetivos, o delineamento metodológico teve como suporte a utilização
de uma bibliografia diversificada sobre o assunto, e por uma parte prática através da pesquisa
de campo realizada junto a uma Unidade Escolar de Ensino Regular, sendo que a população
analisada foram alunos de séries iniciais com características semelhantes. Todas as informações foram analisadas com o objetivo de verificar a política de inclusão e os seus reflexos nos
processos de socialização e de aprendizagem de alunos com necessidades especiais na rede
regular de ensino.
Palavras-chave: Inclusão; Pessoas; Necessidades Especiais; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

questão da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais apesar de ser amplamente discutida e questionada por diversos estudiosos
não deixa de ser imprescindível no contexto das reflexões sobre educação, sempre necessitando ser repensada, avaliada e renovada.
Assim, o objetivo deste texto é discutir a questão da inclusão, buscando refletir sobre
as concepções acerca das crianças com necessidades especiais e a sua inserção nas escolas
regulares. Para tanto, fundamentamos nossas reflexões nas abordagens teóricas de Carvalho
(2002), Karagiannis, Stainback, Stainback, S, (1999), e O’Brien e O’Brien, L. (1999).
Esses autores mostram como se deu o processo de inclusão de alunos portadores de
necessidades especiais no passado e como ele deve ocorrer de forma justa nos dias atuais, de
modo a combater a exclusão e a discriminação, garantindo a todos os alunos o acesso igualitário à educação.
Refletir sobre a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais pressupõe
a constante busca por melhores formas de ensinar, de interagir com os alunos, a comunidade
escolar e a sociedade, conscientizando a todos de que cada um é responsável por um ensino
inclusivo de sucesso.
Neste contexto, torna-se pertinente perceber se as escolas se encontram preparadas,
do ponto de vista físico, material, organizacional e humano e verificar a posição dos docentes
e dos assistentes operacionais perante a temática da inclusão. Deste modo, o presente estudo
pretende incidir sobre a temática da inclusão dos alunos com NEE nas escolas.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A
QUESTÃO DA INCLUSÃO NA ESCOLA
REGULAR
A inclusão de alunos que apresentam
necessidades educacionais constitui uma problemática que nem sempre tem sido tratada
de forma adequada no contexto da educação
formal.

De acordo com Karagiannis, Stainback
e Stainback, S,(1999, p., 43-44):
A filosofia e as práticas segregacionistas do passado tiveram efeitos prejudiciais às
pessoas com deficiências, às escolas e à sociedade em geral. A idéia de que poderiam ser
ajudadas em ambientes segregados, alijadas
do resto da sociedade, fortaleceu os estigmas
sociais e a rejeição. Para as escolas regulares,
a rejeição das com deficiência contribuiu para
aumentar a rigidez e a homogeneização do ensino, para ajustasse ao mito de que, uma vez as
classes tivessem apenas alunos normais, a instrução não necessitaria de outras modificações
ou adaptações.

Segundo Carvalho (2000), historicamente, pessoas portadoras de alguma necessidade especial são vistas, sob a ótica clínica,
como seres doentes e, socialmente, como incapazes. Houve, inclusive, um tempo em que
as crianças com algum tipo de problema físico
ou mental eram consideradas seres inferiores,
As escolas regulares ao rejeitarem alusobre os quais agiam forças demoníacas, o
nos especiais fortaleceram a homogeneização
que resultou no sacrifício de vários meninos e
do ensino, dividido em dois grupos, o especial
meninas.
e o normal, fomentando a idéia de que classes
com alunos normais não facilitaria a aprendizaSuperada essa visão de extrema ignogem destes.
rância, crianças portadoras de necessidades
especiais foram, lentamente, conquistando o
Esse tipo de acontecimento Karagianseu espaço de aceitação na sociedade, sem,
nis, Stainback, Stainback (1999), foi resumido
contudo, libertarem-se completamente de vipelo senador Lowell Weickert como segregação
sões excludentes.
e desigualdade que constituíram graves erros
cometidos contra as pessoas com deficiências,
Assim, destinou-se a essas crianças a
que eram vistas como obstáculos à aprendizadenominada educação especial, a qual foi pergem dos outros alunos.
passada por equivocadas atitudes de exclusão
e rejeição. Era comum as pessoas distinguir
Diversas lutas foram empreendidas vidois tipos de escolas: a regular, para os essando combater a discriminação de alunos portudantes considerados normais; e a especial,
tadores de necessidades especiais. Na década
dirigida aos estudantes denominados deficiende 1990, por exemplo, os movimentos que lutates.
vam pela inclusão intensificaram-se, disseminando-se por vários países, dentre eles, Os Estados
Estudiosos afirmam que no passado,
Unidos, onde os tribunais de justiça chegaram
grande parte das pessoas criam e fortalecem
a ordenar a inclusão de alunos com doenças
um ensino de segregação, em que os alunos
graves no ensino regular.
portadores de necessidades especiais eram
obrigados a estudar numa escola separada
Muitos cidadãos se envolveram na caudas escolas normais (cf. Karagiannis, Stainbasa por uma inclusão e educação justas, a parck, Stainback, S, 1999). Essas práticas educatir da qual todos os alunos pudessem aprender
tivas, baseadas na exclusão, interferiam neganum espaço sem segregação das diferenças,
tivamente na formação de crianças portadoras
mas respeitando-as. Isso não quer dizer que side necessidades especiais, uma vez que elas
tuações de discriminação, indiferença tenham
eram separadas da parcela maior da sociedasido extinguidas, mas que a escola e a sociede.
dade continuam em processo de construção de
um ensino igualitário, que respeite as diferenças.
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Nesse sentido, Karagiannis, Stainback
e Stainback, S, afirmam que (1999, p., 44). O
fim gradual das práticas educativas excludentes do passado proporciona a todos os alunos
uma oportunidade igual para terem suas necessidades educacionais satisfeitas dentro da
educação regular. O distanciamento da segregação facilita a uma unificação da educação regular e especial em um sistema único. Apesar
dos obstáculos, a expansão do movimento da
inclusão, em direção a uma reforma educacional mais ampla, é um sinal visível de que as escolas e a sociedade vão continuar caminhando
rumo a prática cada vez mais inclusivas.

sam desde as questões educacionais às sociais (CARVALHO, 2002).

A inclusão é um processo que se constrói dia após dias, exigindo o apoio de todos
os responsáveis que, de alguma forma, relacionam-se á formação dos alunos. É função de
todos fazer com que a escola possibilite um
ensino de qualidade, capaz de motivar o desenvolvimento pessoal e social desses alunos.
Desse modo, a inclusão insere todos os alunos
na escola, fazendo com que ela crie as condições especiais para que eles ampliem suas
habilidades e se tornem preparados para viver
Pensar a prática da educação atual na comunidade.
já não significa dividir a escola num espaço
em que de um lado situam-se os alunos que
Sob essa ótica, Carvalho afirma o senão têm deficiências graves e de outro aque- guinte (2002 p. 17): Especiais devem ser
les que necessitam de algumas adaptações no consideradas as alternativas educativas que
ambiente para melhor se desenvolverem. Essa a escola precisa organizar, para que qualquer
divisão deve ser apenas um mito longínquo, aluno tenha sucesso; especiais são os proceposto que nos nossos dias deve-se buscar dimentos de ensino; especiais são as estratésempre a inclusão de alunos na escola regular
gias que a prática pedagógica deve assumir
e garantir que eles possam ter a oportunidade
para remover barreiras para a aprendizagem.
de aprender.
Com esse enfoque temos procurado pensar no
especial da educação, parecendo-nos mais reO EXERCÍCIO DA INCLUSÃO NA SALA
comendável do que atribuir esta característica
DE AULA
ao alunado.

De acordo com Carvalho (2002) as
reuniões de Jomtien (1990) e de Salamanca
(1994) propuseram importantes reflexões acerca da educação inclusiva. Todavia, ainda há
uma enorme barreira entre a teoria e prática
que dificultam o acesso adequado de alunos
portadores de necessidades especiais às escolas de ensino normal.

Segundo Karagiannis, Stainback e
Stainback, S (1999) a inclusão também não se
restringe a matricular os alunos especiais nas
turmas regulares, mas criar as condições para
que eles se desenvolvam. Além disso, deve ser
dado o necessário apoio para que o professor
execute o seu papel de mediador com segurança, evitando atitudes de tolerância ou de
indiferença em relação aos alunos com necesPensar a questão da inclusão lembra
sidades especiais.
que ela é um processo inserido num dado contexto social, econômico e cultural, que deterÉ importante pensar na posição ocupaminam modelos e paradigmas, os quais, muida pelo educador. Segundo Carvalho (2002),
tas vezes, geram situações de exclusão. As
há educadores que são receptivos aos alunos
pessoas excluídas geralmente são concebidas
especiais e fazem todo o possível para que
como menos produtivas frágeis e necessitadas
eles tenham um bom desempenho. Outros se
de proteção ou de isolamento do campo ativo
mostram temerosos, alegando que não estão
de produção. Assim, a inclusão situa-se num
preparados para trabalhar com as dificuldades
vasto e conflituoso campo de batalha, repleto
de aprendizagem que esses alunos possam
de inúmeros e complexos desafios que perpas731
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apresentar. Há aqueles professores que simplesmente toleram esses alunos, como forma
de cumprir ordens dos superiores, deixando
as crianças, muitas vezes, entregues à própria
sorte.

-se quando são proporcionadas orientações e
direção por parte dos adultos em ambientes
integrados [...] A interação e a comunicação
facilitadas ajudam o desenvolvimento de amizades e o trabalho com os colegas. Os alunos
aprendem a ser sensíveis, a compreender, a
Nesse caso, o aluno é excluído na pró- respeitar e a crescer confortavelmente com as
pria sala de aula, como se não pertencesse diferenças e as semelhanças individuais entre
àquele ambiente. Outra classe de professores seus pares.
é a que rejeita os alunos portadores de necessidades especiais em suas turmas, argumenQuando bem conduzida, a educação
tando que não tiveram em sua formação aca- inclusiva pode se tornar “uma força cultural”
dêmica a necessária orientação para lidar com que promove a renovação da escola, conforme
eles.
afirma O’Brien e O’Brien L. (1999). A inclusão
exige, contudo, uma atitude consciente da coNesse sentido, o que diz Karagiannis, munidade escolar e da sociedade, de modo
Stainback e Stainback, S (1999, p. 30-31) aler- que o aluno ao ser integrado desfrute das
ta para a importância de se pensar todo o pro- condições adequadas de desenvolvimento de
cesso de inclusão, bem como o papel desem- suas habilidades cognitivas e sociais.
penhado por todos que dele fazem parte:
A Declaração de Salamanca, ao proAs pessoas com deficiência necessi- por uma educação baseada no princípio de intam de instruções, de instrumentos, de técni- tegração que conduz a uma escola inclusiva,
cas e de equipamentos especializados. Todo já assinala que são as escolas regulares que
este apoio para alunos e professores deve ser melhor constituem uma forma de combater a
integrado — e associado — a uma reestrutura- exclusão e a discriminação contra alunos porção das escolas e das classes. Os apoios de- tadores de deficiências especiais, instigando a
vem ser centrais, e não periféricos, à educação formação de uma sociedade também inclusiva,
regular. Dessa maneira, os benefícios do en- na qual a educação compreende um ensino
sino inclusivo podem atingir todos os alunos, adequado às necessidades e às diferenças do
professores e a sociedade em geral.
alunado (CARVALHO, 2002).
O ensino inclusivo reveste-se de um
valor social, uma vez que mostra à criança portadora de necessidades especiais que as diferenças existem entre todos os seres humanos
e que é possível a todos conviver harmonicamente com tais diferenças. Assim, o convívio
entre as crianças na sala de aula pode ser enriquecedor para todos, a partir do momento
em que umas aprendem com as outras, partilhando habilidades, gostos, modos de ser e
valores.
A respeito dessa questão, Karagiannis,
Stainback e Stainback, (1999, p. 22-23) afirmam o seguinte: As atitudes positivas com relação aos alunos com deficiências desenvolvem-

Nesse sentido, vale pensar no que dizem Karagiannis, Stainback e Stainback (1999
p. 22). Quando existem programas adequados,
a inclusão funciona para todos os alunos com
e sem deficiências, em termos de atitudes positivas, mutuamente desenvolvidas de ganhos
nas habilidades acadêmicas e sociais e de preparação para a vida na comunidade.
A inclusão, portanto, não significa apenas inserir os alunos nas salas de aula regulares, mas, sobretudo, gerar as condições especiais para que eles, num ambiente de respeito
e igualdade, possam se desenvolver intelectualmente e socialmente. Assim, compete ao ambiente escolar promover estratégias, metodolo732
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gias, programas e projetos que tornem real a foi apenas a partir do século XX que começou
existência de uma educação verdadeiramente a ter uma melhor aceitação do deficiente, moinclusiva.
mento em que se iniciou a sua desinstitucionalização e educação escolar. Até este período
Para a realização desse projeto, im- eram segregados e praticamente privados de
prescindível é a participação e conscientização convívio social.
de todos os que fazem a escola: alunos, professores, pais, diretores, funcionários e a socieEntretanto, verifica-se que as conquisdade como um todo. Deve ser criado, assim, tas ainda foram poucas, pois o preconceito, a
um ambiente em que a diversidade seja valo- ignorância e a discriminação ainda são muito
rizada, de modo que todos aprendam com as fortes em relação ao deficiente sofrendo pelo
diferenças de cada um, valorizando aspectos estigma e pelo preconceito de sua diferença.
humanos, físicos, sociais e culturais (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 22).
Existe todo um discurso pró à inclusão
em vários segmentos da sociedade, dentre os
INCLUSÃO DE CRIANÇAS NAS SÉRIES quais no ambiente escolar. A trajetória escolar
não pode ser comparada a um rio perigoso e
INICIAIS
ameaçador, em cujas águas os alunos podem
De acordo com Santos (1997), a edu- afundar.
cação e os cuidados na infância são amplaMas há sistema organizacionais de enmente reconhecidos como fatores fundamentais do desenvolvimento global da criança, o sino que tornam esse percurso muito difícil de
que coloca para os sistemas de ensino o de- ser vencido, uma verdadeira competição entre
safio de organizar projetos pedagógicos que a correnteza do rio e a força dos que querem
se manter no seu curso principal. Por outro
promovam a inclusão de todas as crianças.
lado, nota-se claramente que esta é uma reA autora comenta ainda que a inclusão alidade que retrata a alienação histórica do
é um trabalho efetivo, devendo haver um envol- sistema educacional com relação às crianças
vimento entre educadores, coordenador, pais e adolescentes com deficiência, mas que não
e crianças. Não há como agir com a criança justifica a rejeição ou a segregação.
mesmo pequena, sem considerar suas vontaQuando a pesquisa identifica neste cedes, suas necessidades, seus medos e seus
nário, um quadro positivo de crianças bem susentimentos.
cedidas educacionalmente reforça ainda mais
As mudanças substanciais em geral a visão da necessidade de uma reforma esdespertam ansiedade. Daí a importância de trutural na educação. Dessa forma, considera
mudanças substanciais em geral despertam Porter (1995) que o desafio da educação braansiedade. Daí a importância de uma trabalho sileira é a implementação da política de incluconsciente e responsável pela infância nestas são educacional de promoção do acesso e da
qualidade, com a organização de escolas que
instituições.
atendam a todos os alunos sem nenhum tipo
Já na visão de Padilha (1997), en- de discriminação, escolas que valorizem as dicontra-se que a pessoa com deficiência nem ferenças como fator de enriquecimento do prosempre foi valorizada e respeitada pelos seus cesso educacional, transpondo barreiras para
diferentes, por muito tempo representou seg- a aprendizagem e a participação com igualdamento totalmente ignorado, sendo, portanto, de de oportunidades.
vitima de abandono, rejeição, maustratos e até
mutilações. A mesma autora ainda informa que
733
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Porter comenta também que a transformação dos sistemas educacionais para a inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais significa uma mudança de gestão da
educação que possibilite o acesso as classes
comuns especializado que propicie a eliminação de barreiras para o acesso ao currículo.

Neste sentido, a formação e o aperfeiçoamento profissional cumprem um papel
preponderante. Já Moll (1996) trás a idéia de
que os educadores das séries iniciais e ensino fundamental, em sua grande maioria, ainda
não foram preparados para lidar com discursos multifacetados e heterogêneos em sala de
aula, esse fato pode ser indicador da construNesse sentido, considerando as indação das falas silenciadas e da padronização
gações de Adorno (1995), vê-se claramente
que uma nova gestão dos sistemas educacio- homogênea de comportamento.
nais que priorize ações de ampliação da eduDesta forma, Moll ainda afirma com
cação infantil, o desenvolvimento de programas
para a formação de professores, a adequação suas próprias palavras, que “ A criança que
arquitetônica dos prédios escolares para aces- vive num ambiente estimulador vai construindo
sibilidade e a organização de recursos técnico prazerosamente seu conhecimento do mundo.
e de serviços que promovam a acessibilidade Quando a escrita faz parte de seu universo culpedagógica e nas comunicações. Segundo tural também constrói conhecimento sobre a
Adorno, o movimento da educação inclusiva escrita e a leitura. Ler é conhecer. Quanto mais
fez aflorar a defesa dos direitos das pessoas tarde ela aprender a ler a palavra, já enriquecicom deficiência, dando visibilidade para sua da por tantas leituras anteriores, apropriar-se a
situação de exclusão no processo educacional. de mais um instrumento de conhecimento do
mundo” (MOLL, 1996, p. 69).
Dessa forma, os avanços aqui apresentados mostram que os sistemas educacionais
Já de acordo com Cócco e Hailer
estão em processo de transformação e refletem uma nova visão do direito à educação que (1996), se analisarmos cada criança que percomeça a transpor a concepção tradicional de tence a uma instituição educacional, encontraensino, alterando as concepções sobre a edu- mos particularidades que jamais poderiam ser
cação das pessoas com deficiência, exigindo desconsideradas, tanto para o processo ensiuma mudança na formação de professores e no aprendizagem bem como para o convívio
um planejamento para organização dos recur- e bem estar social ou do grupo. Entendendo,
sos necessários para efetivar a educação in- consideram os mesmos autores, a criança
clusiva. Por sua vez Cagliari (1998) considera como alguém em desenvolvimento, compreenque as escolas de ensino regular recusam a de-se que não se age com ela como se esta
matrícula e estimulam as famílias a procurarem não interagisse.
uma escola especial. Quando isso não ocorre,
os professores reagem porque não se sentem
A criança mesmo pequena tem suas
preparados ou em condições de dar assistên- vontades, suas necessidades e desejos que
cia individualizada, principalmente nas séries
precisam ser considerados, compreendidos e
iniciais.
respeitados. Toda ação precisa ser refletida,
O mesmo autor comenta que a incor- discutida antes de ser praticada. Neste sentido,
poração da diferença/deficiência decorrerá de é a criança antes de qualquer pessoa, precisa
uma nova concepção de escola e de socieda- ser questionada e ouvida por alguém no qual
de desejadas a serem transformadas no quo- ela confie, pois é ela que vai se desligar de um
tidiano. Os educadores estão inevitavelmente grupo no qual interagia tentar criar um novo
implicados neste movimento. Para fazer frente vínculo com outras crianças.
às exigências de uma escola inclusiva, será primordial construir novas competências.
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Os autores ainda informam que o remanejamento da criança para outra turma
pode parecer para nós adultos algo normal,
sem maiores complicações. Porém para criança representa uma perda de algo significativo
naquele momento, que são os colegas, o educador, os brinquedos, as brincadeiras, o próprio ambiente onde de certa maneira já estava
adaptada lhe expressava conforto, segurança,
acolhimento.
De acordo com Klingner e Vaughn
(1999), a inclusão vai ocorrer no novo grupo,
desde que haja compreensão por parte de
quem conduz, isto significa mudar a maneira de
ver e de agir não somente com o novo membro
do frupo, mas com todos. Segundo Klingner
e Vaughn, “incluir significa convidar aqueles
que de alguma forma tem esperado para entre
e pedir-lhes para ajudar a desenhar o nosso
sistema e que encorajem todas as pessoas a
participarem da completude de suas capacidades – como companheiros e como membros”
(Klingner e Vaughn, 1999, p. 137). Morrison
(2000) aponta uma grande diferença entre integrar e incluir.

outro. Praticar uma pedagógica consciente é
posicionar-se diante desses momentos conflituosos que ocorrem durante a prática docente de maneira a resolvê-los, alicerçados numa
educação comprometida com a história social
de cada membro que neste ambiente convive,
produz e reproduz história.
Sendo assim, é correto afirmar que só
podemos cultivar a inclusão numa experiência
inclusiva. Só podemos cultivar a inclusão numa
experiência inclusiva. Só podemos cultivar uma
prática pedagógica inclusiva e para todos se
assim for vivenciado, mas, para vivenciar, precisamos buscar ou refletir sobre nossas ações,
sobres nossas experiências. Cada um de nós
é responsável por compreender as regras ou
princípios que conduzem sua forma de pensar.
A rua de acesso a inclusão não tem um
fim porque ela é em sua essência, mas um processo do que um destino. Em outras palavras,
o papel da inclusão está além de aceitar as diferenças, ele tem início numa tomada de consciência por parte daquele que está inicialmente
mais próximo dos alunos em creche, pré-escola, ensino fundamental etc. Este, precisa buscar algum referencial que o faça compreender
a inclusão na sua complexidade que envolve
tanto o sentimento daquele a ser incluso como
também a postura da instituição e da família
frente a esta questão.

Utilizarmos equivocadamente essas duas palavras como sinônimos, Integrar
comporta um conceito de prontidão ou seja,
estar apto a algo para “passar a diante”. Incluir
refere-se a mudanças que envolvem tanto o
currículo bem como a dinâmica pedagógica
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FUNÇÃO DA
dos educadores. De acordo com o autor, de
ESCOLA E DO PROFESSOR
nada adianta um preparo com o intuito de integrar a criança no novo grupo se este novo
A diversidade humana é inegável. Mas
grupo não considerar todas as mudanças que a escola, apesar de ser um espaço sociocultuocorreram com essa criança.
ral onde as diferenças coexistem, nem sempre
reconheceu sua existência ou considerou-a na
Essas mudanças podem trazer mui- sua complexidade, em todos os elementos do
tos sentimentos diferentes, como ansiedade, processo pedagógico. Possibilitar essas difemedo, tristeza, frustração ou culpa caso não rentes presenças de forma harmoniosa e prosejam compreendidas. Na visão de Odom, dutiva na escola, sempre foi um desafio, visto
Dekleyn e Jenkins (1984) informam que in- que, esta sempre buscou desenvolver um traclusão não é e nunca foi tarefa fácil, tanto por balho baseado na homogeneização, baseado
parte do sujeito e dos educadores. A tentati- e ‘justificado’ na premissa de que turmas hova é válida principalmente quando o educador mogêneas facilitam o trabalho do professor e
compreende, reflete e se coloca na posição do facilitam a aprendizagem.
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Assim, a escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de alguns
grupos, legitimando um processo de exclusão
através de suas políticas e práticas educacionais, que reproduzem a ordem social. Sendo
a escola, o espaço primeiro e fundamental da
manifestação da diversidade, decorre a necessidade de repensar e defender a escolarização
como princípio inclusivo, reconhecendo a possibilidade e o direito de todos que não são por
ela alcançados.
Dessa forma, o movimento de inclusão
traz como premissa básica, propiciar a Educação para todos, uma vez que, o direito do aluno com necessidades educacionais especiais
e de todos os cidadãos à educação é um direito constitucional. No entanto, sabemos que
a realidade desse processo inclusivo ainda é
bem diferente do que se propõe na legislação
e requer ainda muitas discussões relativas ao
tema. O que podemos perceber é que numa
comparação entre a legislação e a realidade
educacional, a inclusão dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais
no ensino regular não se consolidou da forma
desejada, a proposta de educação atual vigente ainda não oferece nem garante condições
satisfatórias para ser considerada efetivamente
inclusiva.

onde a escola é que precisa se adaptar às necessidades e especificidades do aluno, buscando além de sua permanência na escola, o
seu máximo desenvolvimento.
Ou seja, na educação inclusiva, uma
escola deve se preparar para enfrentar o desafio de oferecer uma educação com qualidade
para todos os seus alunos. Considerando que,
cada aluno numa escola, apresenta características próprias e um conjunto de valores e informações que os tornam únicos e especiais,
constituindo uma diversidade de interesses e
ritmos de aprendizagem, o desafio da escola
hoje é trabalhar com essa diversidade na tentativa de construir um novo conceito do processo
ensino e aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de modo
que sejam incluídos neste processo todos que
dele, por direito, são sujeitos.
Nas várias reformas educacionais ocorridas no país nos últimos anos, com destaque
para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, o tema das necessidades educativas especiais esteve presente,
com a referência comum da responsabilidade
do poder público e da matrícula preferencial na
rede regular de ensino, com os apoios especializados necessários.
Com a Resolução n.2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, houve um avanço na perspectiva da universalização e atenção à diversidade, na educação brasileira, com
a seguinte recomendação, em seu Art. 2º, Os
sistemas de ensino devem matricular todos os
alunos, cabendo às escolas organizar-se para
o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as
condições necessárias para a educação de
qualidade para todos.

Ainda, se faz necessária uma maior
competência profissional, projetos educacionais mais elaborados, uma maior gama de
possibilidades de recursos educacionais. A
garantia de uma educação de qualidade para
todos implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola no que consiste
não somente na aceitação, mas também na
valorização das diferenças. Esta valorização
se efetua pelo resgate dos valores culturais, os
que fortalecem identidade individual e coletiva,
bem como pelo respeito ao ato de aprender e
de construir. Então, a Educação Inclusiva, difeNa interpretação de Mantoan (2004),
rentemente da Educação Tradicional, na qual a Inclusão de alunos com necessidades edutodos os alunos é que precisavam se adaptar cacionais especiais é um movimento que tem
a ela, chega estabelecendo um novo modelo sido muito polemizado por diferentes segmen-
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tos, mas essa inserção nada mais é do que
garantir o direito constitucional que todos independentes de suas necessidades, têm a uma
educação de qualidade, e que a Inclusão vai
depender da capacidade de lidarmos com a
diversidade e as diferenças.
Com certeza, de modo geral, as escolas
têm conhecimento das leis acerca da inclusão
bem como da obrigatoriedade da garantia de
vaga para os alunos com necessidades educacionais especiais, no entanto apontam alguns
entraves pelo fato de não haver a sustentação
necessária, como por exemplo, a ausência de
definições mais estruturais acerca da educação especial e dos suportes necessários a sua
implementação. Sabemos também, da dura realidade das condições de trabalho e os limites
da formação profissional, o número elevado de
alunos por turma, a rede física inadequada, o
despreparo para ensinar “alunos especiais”.
Sabemos que, para que a inclusão se
efetue não basta a garantia apenas na legislação, mas demanda modificações profundas
e importantes no sistema de ensino. Essas
mudanças deverão levar em conta o contexto
sócio-econômico, além de serem gradativas,
planejadas e contínuas para garantir uma educação de ótima qualidade. Por outro lado, o
processo de Inclusão já está posto e não se
trata de desativar o que está funcionando, mas
sim de buscarem alternativas e formas de articulações que possibilitem esse novo modo de
ver e pensar a escola. Além disso, a educação
inclusiva favorece não só o aluno com necessidades educacionais 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.
Na concepção histórico-crítica, Saviani
(2001), aponta que o papel do professor nesse processo de inclusão é fundamental, uma
vez que, ele é o mediador do processo ensino/
aprendizagem. Na verdade, 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 em
cursos que discutam estratégias educacionais
visando à participação ativa e consciente de
todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Esses cursos 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, lingüísticas ou outras.
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.
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CONTRIBUIÇÕES AOS PROFESSORES
DO ENSINO REGULAR
Sabemos que ensinar é uma tarefa que
envolve principalmente: conhecimento acerca
de como se dá o processo de ensino/aprendizagem; domínio do conhecimento a ser socializado; competência técnico-pedagógica;
planejamento; intencionalidade pedagógica;
competência para perceber e atender às especificidades educacionais dos alunos (BRASIL,
2000).
Incluir pessoas com necessidades educacionais especiais na escola regular pressupõe uma grande reforma no sistema educacional. Isto implica na flexibilização ou adequação
do currículo, com modificação das formas de
ensino, metodologias e avaliação; implica também no desenvolvimento de trabalhos em grupos na sala de aula e na criação e adequação
de estruturas físicas que facilitem o ingresso e
a movimentação de todas as pessoas (BRASIL, 2000).
É um desafio, fazer com que a Inclusão
ocorra, sem perdermos de vista que além das
oportunidades, devemos garantir não só o desenvolvimento da aprendizagem, bem como, o
desenvolvimento integral do indivíduo com necessidades educacionais especiais. Estamos
conscientes de que o desafio colocado aos
professores é grande e que parte significativa
continua “não preparada” para desenvolver estratégias de ensino diversificado, mas, o aluno
com necessidades especiais está na escola,
então cabe a cada um, encarar esse desafio
de forma a contribuir para que no espaço escolar, aconteçam avanços e transformações,
ainda que pequenas, mas que possam propiciar o início de uma inclusão escolar possível
(BRASIL, 2000).
Nesse sentido, direcionamos nossa
atenção para as ações que cabem aos professores realizar na prática pedagógica no intuito
de favorecer a aprendizagem de todos os alunos envolvidos no processo. Sugerimos algumas Adaptações Curriculares de Pequeno Porte (Adaptações Não Significativas), possíveis
de serem aplicadas (BRASIL, 2000).

De acordo com o MEC as adaptações
curriculares são: Respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional, de
forma a favorecer a todos os alunos e dentre
estes, os que apresentam necessidades educacionais especiais: a) de acesso ao currículo;
b)de participação integral, efetiva e bem sucedida em uma programação escolar tão comum
quanto possível; (BRASIL, 2000, p. 7) Essas
adaptações são assim chamadas, justamente
por não exigirem autorização de instâncias superiores e terem sua implementação totalmente realizada através do trabalho docente.
De modo geral dentre essas adaptações que fazem parte do currículo, para garantir
a inclusão e a permanência do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino
regular, estão: A criação de condições físicas,
materiais e ambientais na sala de aula; Favorecer o melhor nível possível de comunicação
e interação do aluno com toda a comunidade
escolar; Permitir e favorecer a participação do
aluno em toda e qualquer atividade escolar;
Lutar pela aquisição de equipamentos e materiais específicos necessários; Realizar adaptações em materiais de uso comum em sala
de aula; Permitir sistemas alternativos de comunicação, tanto no decorrer das aulas como
nas avaliações, para alunos que não utilizam
a comunicação oral; Colaborar na eliminação
de sentimentos de baixa auto-estima, inferioridade, menos valia ou fracasso. As adaptações
de pequeno porte (não significativas) constituem pequenos ajustes nas ações planejadas
a serem desenvolvidas no contexto da sala de
aula. Além dessas adaptações gerais, é importante refletir também nas adaptações mais
específicas de acordo com cada necessidade.
É importante ressaltar ainda, que antes de se
iniciar um trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais, no ensino regular, é necessário que se faça um preparo dos
demais alunos, no sentido de conscientização
da importância da convivência na diversidade
e no respeito às diferenças (BRASIL, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode mais pensar numa educação inclusiva nos moldes do passado, que considerava a escola dividida em dois grupos: a dos alunos normais e a dos anormais.
Conforme mostra Carvalho (2002), é necessário romper com o mito de que há uma
escola regular e uma escola especial dissociadas. Não se pode pensar numa dupla educação,
uma para pessoas incapazes e outra para pessoas capazes, mas sim uma educação voltada
para pessoas diferentes. Desse modo, a escola deve gerar um funcionamento que acolha a todos e lhes dê igual oportunidade para a aquisição do saber.
Nesse sentido, Schaffner e Buswell (1999, p., 85) afirmam que: Todos os defensores da
inclusão devem unir-se no reconhecimento de que as escolas que implementam práticas educacionais sólidas são boas para todos os alunos. A presença de alunos com deficiência nas salas
de aula de ensino regular e seus sucessos ou fracassos podem servir como um barômetro para
o modo como as crianças estão sendo educadas nessas turmas. O fator mais importante é ter a
coragem para fazer o que é certo, apesar dos desafios e das barreiras que surgem. O resultado
é um sistema educacional mais forte e mais eficiente para todos os alunos.
Em suma, o processo de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais é
contínuo e exige o engajamento dos educadores, dos pais, do alunado em geral para que as
barreiras da exclusão sejam demolidas e todos possam se beneficiar intelectualmente e socialmente das escolas regulares.
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A REALIDADE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
BRASILEIRA

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral provocar a reflexão e conscientização a respeito dos diferentes paradigmas e concepções educacionais direcionados às pessoas com
algum tipo de deficiência e/ou limitação, visando o rompimento de antigos pressupostos que
abrangem os conceitos de incapacidade ou limitações, buscando chamar cada vez mais, a
atenção da sociedade e de profissionais da área educacional para as possibilidades e competências destas pessoas, na tentativa de vislumbrar novas alternativas capazes de impulsionar
o desenvolvimento de diferentes metodologias, assim como assinalar a importância de incluir
a todos os indivíduos que ao longo da história da educação, vem sendo marginalizados e discriminados, contando com o aporte teórico de vários autores, dentre eles: Professor Doutor
José Raimundo Facion (2008), Gilberta Jannuzzi (2004) e Romeu Kazumi Sassaki (1997), cujos
estudos apontam para a necessidade da elaboração de novos modelos educacionais sobre a
“Inclusão”, cujo sentido da palavra realmente signifique “fazer parte de”, não somente pelo
fato de o indivíduo estar presente fisicamente na escola, dentro da sala de aula, mas podendo efetivamente participar das experiências pedagógicas, havendo integração e socialização
entre todos, viabilizando sobremaneira, a construção de seus processos de aprendizagens e
de conhecimento, de acordo com as potencialidades e limitações individuais, em defesa do
direito de todos a uma educação de qualidade, inclusive para aqueles que apresentarem deficiências mais profundas, pois todos têm direito que lhes sejam oferecidas condições e possibilidades educacionais efetivas que concretizem a socialização e a inclusão social.
Palavras-chave: Deficiência; Educação; Inclusão.
742

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

A

relevância da educação inclusiva foi selecionada como tema para o presente
artigo em razão da inegável visibilidade por ela alcançada nos últimos anos dentro da sociedade. Atualmente é praticamente impossível dissociar o conceito de
educação da própria educação inclusiva.
A maior motivação para a escolha deste tema reside no fato da necessidade urgente de
revisão das práticas pedagógicas da educação contemporânea, buscando uma nova estruturação, baseada na aprendizagem significativa, ancorada na contemplação da diversidade humana,
vislumbrando sempre as potencialidades e capacidades individuais. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a relevância do processo de inserção na educação inclusiva da educação
regular, utilizando embasamento teórico e legal para tanto.
O presente artigo terá início por meio da apresentação das diversas concepções sobre
Inclusão, seguirá abordando as perspectivas sobre o surgimento da educação inclusiva e sua
repercussão no mundo e, particularmente no Brasil.
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biente no qual todos possam aprender juntos,
independentemente de suas diferenças ou caA ruptura de paradigmas constitui-se, racterísticas individuais (MINETTO, 2010).
basicamente em oportunizar a reflexão que a
No século XVII, os deficientes ainda
sociedade necessita fazer sobre a concepção
de educação especial para todos, alicerçada eram totalmente segregados, internados em
nos conceitos de dignidade e respeito aos ou- orfanatos, manicômios e outros tipos de instros, bem como na aceitação e valorização das tituições estatais (FACION & MATOS, 2009,
p.188). Em meados do século XIX, a pessoa
diferenças (MINETTO, 2010).
com deficiência passou a ser vista de outra forDurante muito tempo, o processo de ma pela sociedade. Surgem então, as escolas
escolarização foi privilégio de poucos dentro especiais. Mesmo assim, alunos com deficiênda sociedade de modo geral. Enquanto que o cias visíveis e mais acentuadas continuaram
processo de escolarização reservado às pes- a ser excluídos, pelo fato de que as escolas
soas deficientes foi sempre permeado pela se- eram organizadas como se fossem asilos, com
gregação, necessitando de variados ajustes, estrutura militarizada, o que levava as pessoas
cujo início ocorreu na Europa, particularmente deficientes a conviverem em locais que podiam
na França, com a criação de instituições espe- ser mais controladas ao invés de serem ensicializadas para educação de surdos e cegos, nadas.
cujo fundador Pestalozzi, foi considerado como
CONCEITUAÇÃO DE EDUCAÇÃO
o precursor do processo de democratização do
INCLUSIVA
ensino, uma vez que buscava comprovar que,
embora as pessoas apresentassem caracterísNos conceitos de Mittler (2003), a inticas físicas distintas, também apresentavam
condições de aprendizagem(MINETTO, 2010). clusão diz respeito a todos os alunos, e não
somente a alguns. Ela envolve uma mudança
Segundo Minetto (2010 p. 46) a luta de cultura e de organização da escola para aspela inserção das pessoas deficientes fortale- segurar acesso e participação para todos os
ceu-se no século XX, devido a um movimento alunos que a frequentam regularmente e para
denominado “Paradigma da Integração”, que aqueles que agora estão em serviço segregadefendia o direito da pessoa com necessida- do, mas que podem retornar à escola em aldes educacionais especiais de ser matriculada gum momento (MITTLER, 2003, p. 236).
em escola regular que, através de seus esforA educação inclusiva é uma modalidaços próprios, deveria adaptar-se ao ambiente
escolar que, igualmente à metodologia, que de de ensino que permite a convivência e a
permaneciam inalterados, cabendo às pesso- integração das pessoas com deficiência dentro
as deficientes, a superação de todo e qualquer da escola regular, garantindo a todos o direito
à escolarização. A premissa básica da educaobstáculo (MINETTO, 2010).
ção inclusiva é o respeito à diversidade. SaNo entanto, a inclusão surgiu para ga- bemos que todos as pessoas são diferentes,
rantir o direito de todos a uma educação de têm suas habilidades, suas dificuldades e suas
qualidade, cujas instituições de ensino deve- limitações, e por isso devemos ter um olhar inriam adequar-se às necessidades dos educan- dividualizado para cada uma, respeitando suas
dos, com alterações arquitetônicas em ambien- especificidades (MITTLER, 2003).
tes, adaptações curriculares, capacitação de
Vivemos numa sociedade cujas refeprofessores, equipes pedagógica e de apoio
para recepcioná-los e oferecer-lhes uma edu- rências à educação tem sido uma constante.
cação de qualidade, tornando a escola um am- Nunca se falou tanto sobre a importância da

ROMPENDO PARADIGMAS
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educação num mundo globalizado e cada vez
mais competitivo. Nesta realidade, a educação
se constitui em uma construção do conhecimento que deve estar pautado na busca de
novos saberes, novas práticas e significações
(MITTLER, 2003).

juntos o conhecimento. Incluir não se restringe apenas na inserção do estudante com necessidades especiais no ensino regular, sem
acompanhamento específico, por isso os profissionais necessitam de apoio técnico e acompanhamento pedagógico para reavaliarem suas
práticas assim como auxiliarem seus estudanA educação concebida simplesmente tes na trajetória pela busca pelo conhecimento.
como transmissão de conhecimento para o
estudante ou o cidadão, não respeitando sua
Nas últimas três décadas e mais recenautonomia não mais se sustenta. Já preconiza- temente tem se falado muito sobre educação
va a respeito da educação bancária o grande inclusiva. Longe de ser considerada passageieducador Paulo Freire, quando afirmava ser ne- ra, ela busca garantir constitucionalmente o dicessário a escola ensinar a leitura do mundo. reito de todo cidadão de frequentar a escola.
“A leitura do mundo precede a leitura da pala- Uma escola que respeita e valoriza todos em
vra” ( Freire).
suas características individuais e se modifica,
se adapta para garantir que estes estudantes
Antes do processo de escolarização tenham seus direitos respeitados, desempee domínio dos processos de alfabetização, os nhando seu verdadeiro papel social: ser um
educandos trazem e refletem o mundo vivido espaço de convivência da diversidade e das
por eles, sua cultura, valores e saberes. Por- singularidades de cada um, seja ele possuidor
tanto, educar para uma sociedade “inclusiva” ou não de alguma deficiência.
pressupõe a compreensão de uma complexa
realidade presente nas escolas, em cada sala
Historicamente o processo educaciode aula, que os professores se encontram, nal de modo geral, vem caracterizando-se por
muitas vezes, despreparados quando a ques- estar condicionado a ser um privilégio de poutão é trabalhar com estudantes que têm algum cos, ratificando assim, através de práticas e
tipo de deficiência. A dificuldade que sentimos políticas próprias, a exclusão legitimada. Com
quando nos deparamos com situações desta o advento da democratização do ensino, destanatureza, revela nossa fragilidade diante do ca-se ainda mais a contradição entre inclusão/
convívio com a “diferença”. Embora tenhamos exclusão, enquanto que os sistemas de ensino
a certeza de que nosso papel enquanto educa- apregoam amplamente o acesso democrático,
dores está sendo bem desempenhando e de mas seguem excluindo aqueles considerados
que todo cidadão tem o direito de ter acesso fora dos padrões homogeneizadores da escoà informação e ao conhecimento, ainda assim la. Durante muito tempo persistiu a equivocanos deparamos com variados obstáculos que da compreensão de que a educação especial,
impedem de realizarmos um trabalho coerente organizada paralelamente à educação aqui
com a nossa prática pedagógica. O medo do chamada de convencional ou tradicional, sediferente e a incerteza quanto ao aprendizado ria a forma mais adequada para o atendimende um estudante com alguma deficiência, im- to àqueles que apresentassem deficiência ou
possibilitam o avanço de práticas de aprendi- que não se “adequassem” aos padrões dos
zagens relevantes.
sistemas de ensino vigentes. Essa percepção
permeou toda a história da própria educação
A sociedade inclusiva deve pautar-se especial, culminando em práticas que ressalna compreensão do significado do termo “in- taram ainda mais os aspectos relacionados à
clusão”. Educar para a inclusão é afirmar que deficiência, em contraposição à sua dimensão
todos têm o direito de estudar em uma esco- pedagógica. O desenvolvimento de estudos
la regular com outros estudantes, construindo abrangendo os campos dos direitos humanos
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e da educação, alteraram os conceitos, as legislações, as práticas educacionais e de gestão, alertando para a necessidade de uma reestruturação nas escolas de ensino regular e
da educação especial.
Em 1994, a Declaração de Salamanca
(documento elaborado na Conferência Mundial
sobre Educação Especial, em Salamanca, na
Espanha, com o objetivo de fornecer diretrizes
básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o
movimento de inclusão social) proclamou que
as escolas regulares com orientação inclusiva
seriam os meios mais eficientes de oposição
e combate às atitudes discriminatórias e que
os indivíduos com necessidades educacionais
especiais deveriam ter acesso garantido às escolas regulares, tendo como princípio norteador que “as escolas deveriam acomodar todas
as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais,
linguísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p.330):
O movimento de inclusão começou por volta de 1985
nos países mais desenvolvidos, tomou impulso na década de 1990 naqueles países em desenvolvimento e
vai se desenvolver fortemente nos primeiros 10 anos do
século XXI envolvendo todos os países (SASSAKI,1997
apud MINETTO, 2010, p. 47).

Atualmente, o movimento mundial pela
educação inclusiva caracteriza-se por um conjunto de ações e estratégias políticas, culturais,
sociais e pedagógicas, concebido em defesa
do direito de todos os educandos de estarem
juntos, aprendendo, participando, sem qualquer tipo de discriminação. Ao reconhecermos
que as dificuldades enfrentadas nos sistemas
de ensino evidenciam a necessidade de afrontar todas as práticas discriminatórias e elaborar mecanismos de superação, a educação inclusiva merece lugar de destaque no debate
sobre a sociedade contemporânea e sobre o
papel da escola na efetiva superação da exclusão. A partir dos referenciais para a construção
de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passou a ser redesenhada, vislumbrando-se uma

alteração estrutural e cultural da escola, para
que todos os educandos pudessem ter suas
especificidades contempladas (SASSAKI,1997
apud MINETTO, 2010).
A educação inclusiva atualmente é
considerada como uma modalidade de educação que visa a inclusão dos educandos com
qualquer tipo de deficiência ou transtorno ou
com altas habilidades em escolas de ensino
regular. A partir dessa conceituação, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação
com diversas barreiras, pode ter sua participação plena e efetiva restringidas tanto na escola quanto na sociedade (SASSAKI,1997 apud
MINETTO, 2010).

PANORAMA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Segundo os autores, em alguns países a educação para indivíduos com algum
tipo de deficiência ainda não é realizada em
escolas de ensino regular e sim, em instituições de ensino especializadas. Nem sempre o
indivíduo deficiente foi visto como um ser potencialmente capaz de se integrar à sociedade
(SASSAKI,1997 apud MINETTO, 2010).
Na Roma Antiga, por exemplo, aqueles
indivíduos nascidos com algum tipo de deficiência, eram imediatamente abandonados em
locais para que pudessem ser acolhidos por
plebeus ou escravos. Durante a Idade Média,
os indivíduos nascidos com algum tipo de deficiência eram considerados como seres malignos e possuídos por demônios (SASSAKI,1997
apud MINETTO, 2010).
No entanto, como a religião cristã pregava a caridade, a humildade e o amor ao
próximo, nesse período foram construídos hospitais e instituições para atenderem aos pobres e marginalizados, incluindo também os
deficientes. Pesquisas revelaram que muitas
tribos indígenas, por questões culturais, mata746
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vam a criança com saúde frágil ou deficiente,
logo após o nascimento, pois acreditam que
estavam realizando um ato de amor. Este tipo
de comportamento ainda é visto até hoje na
cultura de algumas tribos indígenas brasileiras
(SASSAKI,1997 apud MINETTO, 2010).
A partir do século X foram elaborados
programas de serviços educacionais e de reabilitação para deficientes físicos nos Estados
Unidos, Inglaterra e França, sendo exclusivamente destinados aos indivíduos com sequelas relativas à guerra, mas com o passar do
tempo, percebeu-se a necessidade de voltar à
atenção para todos os segmentos da sociedade (SASSAKI,1997 apud MINETTO, 2010).
Com a criação da ONU (Organização
das Nações Unidas), a questão da deficiência
passou a ser mais discutida e vários países implementaram políticas educacionais e sociais
em busca de soluções. Criaram-se institutos,
instituições e escolas especiais com docentes
especializados para atender educandos com
deficiências.
Um dos precursores da área, reconhecido como “o Pai da Educação Especial”,
foi o médico Jean Marc Gaspard Itard, por ter
elaborado o primeiro programa sistemático de
Educação Especial, e por ter tido a experiência
na recuperação e na tentativa no processo de
“educabilidade” do menino Victor de Aveyron,
que vivia na selva junto aos animais, não falava
e nem tinha comportamento de ser humano,
pois, por ter tido contato exclusivamente com
os animais, incorporou assim, seus hábitos de
vida. Essa experiência foi um marco na história
da educação pois, depois disso foram desenvolvidos inúmeros programas para a inclusão
e desenvolvimento dos deficientes no mundo
(SASSAKI,1997 apud MINETTO, 2010).

tórias. Atualmente por força dos movimentos
sociais, há uma maior preocupação em tornar
a sociedade cada vez mais inclusiva.
Segundo Lima (2006, p. 31), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão analisou vários documentos oficiais, reafirmando
que devem frequentar o ensino fundamental todas as pessoas na idade legalmente prevista,
e que não pode ser substituído pela Educação
Especial. Além disso, de acordo com a autora,
a educação especial deve servir como suporte de apoio complementar à educação básica, disponível sempre que necessário (LIMA,
2006). A autora ainda afirma que “cabe as
escolas efetivar as matrículas da criança com
deficiências no ensino regular, firmar o compromisso de oferecer a todos os alunos um ensino
de qualidade” (LIMA, 2006, p. 31).
Ramos (2006) aponta os caminhos
para que haja efetivamente, a inclusão: - compreensão por parte da comunidade escolar,
pais e alunos que o deficiente não atrapalha
o desenvolvimento de ninguém; - ter a responsabilidade de matricular o aluno deficiente em
classe correspondente à sua idade cronológica
e não intelectual para que se elabore ainda que
em defasagem, uma idade social; - elaboração
de planejamento levando-se em consideração
a realidade dos educandos, respeitando as diferenças e o ritmo de aprendizagem individual,
e no momento da avaliação, sempre levar em
consideração as potencialidades de cada um
(RAMOS, 2006).

O sistema escolar não pode seguir separando alunos como normais e deficientes,
desrespeitando assim, a diversidade humana.
Todas as crianças podem aprender e deve haver adequações nas instituições para atender
às necessidades individuais de todos os alunos, tendo eles ou não algum tipo de necessiAtravés da Política Nacional de Edu- dade especial (RAMOS, 2006).
cação Inclusiva busca-se tornar a educação
acessível a todos. Porém, em países como o
Brasil, com significativas diferenças sociais e
culturais, ainda persistem atitudes discrimina747

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho e no seu
NO BRASIL
artigo 206, inciso I, estabelece ainda a “igualdade
de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento
educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208).

No Brasil, o atendimento aos indivíduos
com deficiência teve início no Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin
Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos,
em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da
Também nessa década, documentos
Educação dos Surdos (INES), ambos no Rio de
como a Declaração Mundial de Educação para ToJaneiro.
dos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994)
No início do século XX, foi criado o Ins- passam a influenciar a formulação das políticas pútituto Pestalozzi (1926), especializado no atendi- blicas para a educação inclusiva e em 1994, é pumento aos indivíduos com deficiência mental; já blicada a Política Nacional de Educação Especial,
em 1954, foi criada a primeira Associação de Pais norteando o processo de “integração instrucional”
e Amigos dos Excepcionais (APAE) e, em 1945, que condiciona o acesso às classes comuns do
surgiu o primeiro atendimento educacional espe- ensino regular àqueles que “[...] possuem condicializado ao indivíduo com superdotação na So- ções de acompanhar e desenvolver as atividades
curriculares programadas do ensino comum, no
ciedade Pestalozzi.
mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (p.19).
Em 1961, o atendimento educacional aos
indivíduos com deficiência passou a ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº
4.024/61, que destaca o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do
sistema geral de ensino. Enquanto que a Lei nº
5.692/71, que altera a LDB de 1961, ao definir
“tratamento especial” para os alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram
em atraso considerável quanto à idade regular de
matrícula e os superdotados”, não conseguindo
promover a organização de um sistema de ensino
eficiente que atendesse às necessidades educacionais especiais, culminando assim no reforço
do encaminhamento dos alunos para as classes e
escolas especiais.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59,
preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos currículo, métodos, recursos
e organização específicos para atender às suas
necessidades; assegurando ainda a terminalidade
específica àqueles que não atingirem o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão
de programas escolares. Também define, dentre
as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas
séries mediante verificação do aprendizado” (art.
24, inciso Inclusão: R. Educ. esp., Brasília, v. 4, n.
1, p. 7-17, jan./jun. 2008 11 V) e “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
A seguir, em 1973, o MEC criou o Centro características do alunado, seus interesses, conNacional de Educação Especial (CENESP), órgão dições de vida e de trabalho, mediante cursos e
responsável pelo gerenciamento da educação exames” (art. 37).
especial no Brasil, que impulsionou ações eduEm 1999, o Decreto nº 3.298, que regulacacionais voltadas às pessoas com deficiência e
às pessoas com superdotação. Já a Constituição menta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política
Federal de 1988, trouxe como um dos seus objeti- Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
vos fundamentais “promover o bem de todos, sem de Deficiência, define a educação especial como
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e uma modalidade transversal a todos os níveis e
quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, modalidades de ensino, enfatizando a atuação
inciso IV), definindo ainda, no artigo 205, a educa- complementar da educação especial ao ensino
ção como um direito de todos, garantindo o pleno regular.
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Acompanhando o processo de transformações, as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, Resolução CNE/
CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam 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. (MEC/SEESP, 2001), amplificando
o alcance da educação especial para realizar o
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, porém,
ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializam a adoção de uma política
de educação inclusiva na rede pública de ensino,
prevista no seu artigo 2º.

como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação
de professores e de fonoaudiologia.
A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova
diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as
modalidades de ensino, compreendendo o projeto
da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.

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, visando um amplo processo de formação de
educadores e gestores nos municípios brasileiros
O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei para a garantia do direito de acesso de todos à esnº 10.172/2001, destaca que “o grande avanço colarização, à oferta do atendimento educacional
que a década da educação deveria produzir seria especializado e à garantia da acessibilidade.
a construção de uma escola inclusiva que garanta
o atendimento à diversidade humana”. A ConvenEm 2004, o Ministério Público Federal pução da Guatemala (1999), promulgada no Brasil blicou o documento “O Acesso de Alunos com
pelo Decreto nº 3.956/2001, afirma que as pes- Deficiência às Escolas e Classes Comuns da
soas com deficiência têm os mesmos direitos hu- Rede Regular”, cujo objetivo é a disseminação de
manos e liberdades fundamentais que as demais conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão,
pessoas, definindo como discriminação com base reafirmando o direito e os benefícios da escolarina deficiência, toda diferenciação ou exclusão que zação de educandos com e sem deficiência nas
possa impedir ou anular o exercício dos direitos turmas comuns do ensino regular. E, impulsionanhumanos e de suas liberdades fundamentais. Este do a inclusão educacional e social, o Decreto nº
decreto reverberou na educação, demandando 5.296/04 regulamentou as Leis nº 10.048/00 e nº
uma reinterpretação da educação especial, com- 10.098/00, estabelecendo normas e critérios para
preendida no contexto da diferenciação, adotado a promoção da acessibilidade às pessoas com
para promover a eliminação de barreiras que im- deficiência ou com mobilidade reduzida.
pedem o acesso à escolarização.
Nesse contexto, o Programa Brasil AcesNa perspectiva da educação inclusiva, a sível, do Ministério das Cidades, é desenvolvido
Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as com o objetivo de promover a acessibilidade urbaDiretrizes Curriculares Nacionais para a Formação na e apoiar ações que garantam o acesso univerde Professores da Educação Básica, define que sal aos espaços públicos.
as instituições de ensino superior devem prever,
em sua organização curricular, formação docente
O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta
voltada para a atenção à diversidade e que con- a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso à estemple conhecimentos sobre as especificidades cola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão
dos alunos com necessidades educacionais es- da Libras como disciplina curricular, a formação
peciais. Ao mesmo tempo que a Lei nº 10.436/02 e a certificação de professor, instrutor e tradutor/
reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguecomo meio legal de comunicação e expressão, sa como segunda língua para alunos surdos e a
determinando que sejam garantidas formas insti- organização da educação bilíngue no ensino retucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem gular.
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Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação em todos os estados e no Distrito Federal,
foram criados centros de referência na área das
altas habilidades/superdotação para atendimento especializado, para a orientação das famílias e
para a formação continuada de professores, constituindo a organização da política de educação inclusiva de forma a garantir esse atendimento aos
educandos da rede pública de ensino.

No documento do MEC, o Plano de Desenvolvimento da Educação trata de ratificar a
visão que busque superar a oposição entre educação regular e educação especial. Contrariando
a concepção da transversalidade 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 permaA Convenção sobre os Direitos das Pes- nência na escola e a continuidade nos níveis mais
soas com Deficiência, aprovada pela ONU em elevados de ensino (2007, p. 09).
2006 sendo o Brasil signatário, estabelece que os
Estados devem garantir um sistema de educação
Para a implementação do PDE foi publicainclusiva em todos os níveis de ensino, em ambien- do o Decreto nº 6.094/2007, que estabeleceu nas
tes que potencializam o desenvolvimento acadê- suas diretrizes o Compromisso Todos pela Edumico e social de acordo com a plena participação cação, a garantia do acesso e permanência no
e inclusão, adotando medidas para garantir que: ensino regular e o atendimento às necessidades
a) as pessoas com deficiência não sejam excluí- educacionais especiais dos alunos, fortalecendo
das do sistema educacional geral, sob alegação seu ingresso nas escolas públicas.
de deficiência e que as crianças com deficiência
não sejam excluídas do ensino fundamental gratuiNa última década, nosso sistema escolar
to e compulsório, sob alegação de deficiência; b) modificou-se com a proposta inclusiva e um único
as pessoas com deficiência possam ter acesso ao tipo de escola foi adotado: a regular, que acolhe
ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gra- todos os educandos, apresentando meios e recurtuito, em igualdade de condições com as demais sos adequados e oferecendo apoio àqueles que
pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).
encontram barreiras para a aprendizagem.
Neste mesmo ano, a Secretaria Especial
dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação
e da Justiça, paralelamente com a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO), lançaram o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, que busca
contemplar dentro currículo da educação básica,
temáticas relativas às pessoas com deficiência e
desenvolver ações afirmativas que possibilitem
acesso e permanência na educação superior.
Em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), tendo como eixos
a formação de professores para a educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios
escolares, o acesso e a permanência das pessoas
com deficiência na educação superior e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo
Benefício de Prestação Continuada (BPC).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, de abordagem documental, conta com os aportes dos trabalhos
do Professor Doutor José Raimundo Facion
(2008), Gilberta Jannuzzi (2004) e Romeu
Kazumi Sassaki (1997), entre outros, que abordam a temática discutida neste artigo.
Nesta pesquisa de base bibliográfica
foram analisados alguns artigos, teses, documentários, livros, leis e outras publicações que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a Educação Inclusiva acaba por entrelaçar-se à Educação Especial através
de sua inserção dentro da própria escola regular, transformando-a em um espaço para todos,
favorecendo a diversidade na medida em que considera que todos os educandos podem ter
necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar.
Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira mais incisiva no processo de
aprendizagem, demandando assim, uma ação educativa específica, por exemplo, a utilização de
recursos e apoios especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. Portanto,
inclusão significa educar a todos em um mesmo contexto escolar.
A opção por este tipo de educação não significa negar as dificuldades dos educandos,
mas, através da inclusão, as diferenças não são encaradas como problemas, mas próprias da
diversidade. É essa multiplicidade, a partir da realidade social, que certamente dilatar a visão
de mundo e desenvolverá oportunidades de convivência para todos. Portanto, preservar a diversidade, representa oportunizar o atendimento às necessidades educacionais com ênfase nas
competências, capacidades e potencialidades de cada um.
Mas, infelizmente a educação inclusiva ainda está em fase de implementação no Brasil,
por isso são grandes os desafios a serem superados. O maior deles talvez ainda esteja voltado
para a falta de preparo e capacitação dos professores para lidarem com os estudantes com deficiência. O número de professores especialistas em Libras ou Braille no nosso país, por exemplo,
ainda está muito aquém do desejado. Muitas escolas públicas também não dispõem de recursos
financeiros necessários para realizar as adaptações ou adquirir os equipamentos necessários às
necessidades destes estudantes.
Devido a isso, a Educação Inclusiva hoje atravessa tempos difíceis. Afinal, ela deve assegurar a todos sem distinção a igualdade de condições para o acesso e a permanência na
escola, sem qualquer tipo de discriminação entre os estudantes, com todos tendo o mesmo tipo
de aprendizado e ocupando o mesmo espaço de convivência. Mas essa é uma realidade na qual
os educadores/ professores se encontram e sentem-se, na maioria das vezes, inseguros quanto
à escassa oferta de capacitação profissional para trabalhar com estudantes com algum tipo de
deficiência.
Embora seja considerada uma modalidade cada vez mais crescente na área educativa,
ainda não é comum encontrarmos escolas verdadeiramente inclusivas pelo país afora, e neste
caso, com um sistema educacional eficiente que incorpore os seguintes requisitos básicos:
- Profissionais especializados em Educação Especial (intérprete, professor de Braille,
professor de Libras, etc.);
- Reconhecer que todas as crianças podem aprender, com foco nas competências dos
estudantes e não em suas limitações;
- Reconhecer e respeitar diferenças nas crianças de idade, sexo, etnia, língua, religião,
deficiência/inabilidade, classe social, estado de saúde;
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- Permitir que as estruturas, sistemas e metodologias de ensino atendam às necessidades de todas as crianças;
- Participar de uma estratégia mais abrangente de promoção de uma sociedade inclusiva;
- Ser um processo dinâmico em evolução constante, debatendo os desafios da inclusão
em sala de aula com todas as equipes de profissionais;
- Não estar restrito ou limitado às salas de aula numerosas, nem à falta de recursos materiais;
- Conectar as ações de inclusão no cotidiano escolar e também fora dos muros da escola.
No entanto, a educação inclusiva é extremamente necessária para permitir que absolutamente todos tenham pleno acesso a uma formação escolar de qualidade, pois a educação é
um dos pilares de qualquer sociedade, pois é responsável pela formação dos futuros cidadãos
e também responsável pela geração de mudanças positivas em padrões e comportamentos. No
caso de pessoas com deficiência, a educação inclusiva se torna um elemento indispensável,
pois somente será possível construir uma sociedade justa, tolerante e capacitada para o mercado de trabalho quando todos recebem uma educação de qualidade, para tornar-se parte da
população economicamente ativa e contribuir com o crescimento do país.
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JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL A PARTIR DA
INTERAÇÃO

RESUMO: Por muito tempo consideraram o brincar como algo apenas para se passar o tempo,
algo voltado para o prazer. Os adultos, por exemplo, sempre achavam a brincadeira uma parte
relativamente pouco importante da vida, dando pouca importância e significação, vendo-a
como secundária às suas principais ocupações, seu trabalho ou vocação. Froebel, criador e
incentivador dos “Kindergarten”, traduzido livremente como “jardim das crianças”, desenvolveu uma visão atualizada das necessidades das crianças, encarando a brincadeira como elemento realmente capaz de satisfazer as suas necessidades de movimento. Com esta visão,
associamos a necessidade e a importância da brincadeira ao desenvolvimento infantil e a sua
significação ao processo.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Jogos Educativos; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

O

s jogos e brincadeiras têm como intuito aliviar as tensões, distrair. O jogo, além
de todos os aspectos, também tem outras finalidades, tendo grande significação
no processo de desenvolvimento da criança. Vygotsky mostra que as características das fases evolutivas do estudo do desenvolvimento infantil, crescimento mental, social e
físico, evidenciam uma variedade de interesses, habilidades e outras qualidades que variam de
acordo com a experiência de vida, influenciadas pelas ocorrências do meio.
De acordo com os estudos de Maluf (2001), crianças de 2 a 5 anos- necessita de
atividades psicomotoras que visam aperfeiçoar a coordenação motora, o desenvolvimento da
destreza e da flexibilidade. Elas gostam de balançar, equilibrar, correr, saltar e rolar entre outras
brincadeiras. Já crianças de 5 a 6 anos- nesta idade tem muito interesse na leitura, aumento do
poder imaginativo, melhorando o desenvolvimento de sua capacidade criadora. As atividades de
correr, saltar, trepar e lançar são executadas com maior desembaraço e segurança do que na
fase anterior. Brincadeiras com materiais tais como, bastões, cordas, saquinhos de areia, arcos,
bolas, pipas e bonecas proporcionam a espontaneidade de movimentos.
Para Bretas (2005), para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é
imprescindível que haja, riqueza e diversidade em suas experiências. A brincadeira ou o jogo é
uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tem o domínio
da linguagem simbólica.
Paim (2003) salienta que para brincar é preciso adaptar elementos da realidade de tal
forma a atribuir-lhes novos significados, ocorre sempre por meio de imaginação e a imitação
da realidade, pois toda brincadeira é uma imitação transformada, em simples emoções e das
ideias de uma realidade anteriormente vista ou vivenciada. A brincadeira favorece a autoestima
da criança tornando-a mais criativa. Além de contribuir para determinados modelos de adultos,
uma criança que vive em um ambiente agressivo, com toda a carência de afetividade, sem ter
explorado sua infância em brincadeiras e divertimento, tem mais probabilidade de torna-se um
adulto problemático.
Andrade (1996), salienta que seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou
algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes. No ato do brincar,
é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os
papéis que irão assumir, cria-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo e
a ter uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e diversos conhecimentos,
algumas brincadeiras como faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem regras
sejam tradicionais, didáticos e corporais, tende a ter uma ampliação dos conhecimentos.
E através desse tipo de atividade, que a criança constrói seu caráter, conquistam seu
espaço e faz transparecer sua personalidade, uma atividade fundamental para desenvolvimento
da identidade e da autonomia. As crianças desenvolvem capacidades importantes, como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Brenelli (1996) coloca que Por meio da interação,
da utilização e experimentação de regras e papéis sociais que amadurecem como ser humano,
desenvolvendo suas potencialidades básicas, se conhecendo e descobrindo o mundo ao seu
redor, assim desvendando os mistérios ainda ocultos para ela e vencendo etapas de sua vida.

756

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A AÇÃO DO EDUCADOR NOS JOGOS
De acordo com Fortuna (2003), o
brincar na escola tem uma função informativa
para o professor. Ao observar um jogo ou uma
brincadeira a as relações interpessoais e as
crianças em sua realização, o educador pode
aprender bastante sobre interesses, podendo
perceber o nível de realização, em que elas se
encontram, suas possibilidades de interação
com outros alunos e como educar, sua habilidade para conduzir-se de acordo com as regras do jogo, assim como suas experiências
do dia a dia e as regras de comportamento
que aparecem durante o jogo de faz-de-conta
experiências do dia a dia e as regras de comportamento que aparecem durante o jogo de
faz de conta.
Com estas observações, o educador irá
ter condições de programar atividades lúdicas
que desenvolvem os conceitos que as crianças
já têm constituído e que seja adequada às possibilidades reais de interação e compreensão
que elas apresentam em determinado estágio
de seu desenvolvimento.
A ação do educador deve ser, antes de
tudo, refletiva, planejada e, uma vez executada, avaliada, conforme Gomes (2002). O educador deve ter um olhar especial no sentido
de ampliar o repertório dos alunos, não só do
ponto de vista cultural, como também linguístico. Cabe ao educador a tarefa de alimentar o
imaginário infantil, de forma que as atividades
das crianças se enriqueçam, tomando-se mais
complexas.
O planejamento educacional precisa
ser claro com os conceitos que vão ser desenvolvidos, os conteúdos a serem trabalhados e
as expectativas de realização das crianças. A
partir destas definições, as atividades podem
ser selecionadas para que se possa atingir tal
fim o qual poderá se alguma forma de expressão artística, jogo ou brincadeira.
Brotto (1999), diz que educador deve
sempre ter compreensão e conhecimento da
evolução dos alunos, pensar que tipo de atividade propor, tendo total clareza de seu objetivo. É fundamental também a definição de

como a atividade será a realizada, prevendo o
tempo limite, a ocupação do espaço, e acordo
com a natureza da própria atividade.
Parreira (2012) complementa citando
que o brincar da criança, com este enfoque,
não pode ser encarada como uma atividade
complementar a outras de natureza dita pedagógicas, mas deve sim ser considerado como
atividade fundamental para constituição de sua
identidade cultural e de sua personalidade.

OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O aumento da educação infantil vem
acontecendo no Brasil e no mundo de forma
dinâmica nas últimas décadas, de acordo com
Rosemberg (1999). A entrada das mulheres no
mercado de trabalho, as mudanças nas estruturas das famílias e a industrialização, foram
fatores determinantes para este crescimento.
Com a conscientização da sociedade da importância desta etapa para a vida da criança,
a motivação para entrada das crianças nas instituições de educação infantil foi ainda maior.
Com a Constituição Federal de 1988, a
Educação Infantil, etapa que vai de zero a seis
anos de idade, passou a ser um dever do Estado e direito da criança (artigo 208, inciso IV)
A educação infantil é considerada
como a primeira etapa da educação básica (título V, capítulo II, seção I, art. 29), tendo como
objetivo central o desenvolvimento integral da
criança.
A Constituição Federal (1988) no art.
9°, IV, afirma que:
A união incumbir-se-á de(..) estabelecer, em colaboração com Estados, o Distrito federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a Educação Infantil (.)
que nortearão os Currículos seus conteúdos mínimos,
de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1988).

Para nortear a educação infantil, em
todo país, o Ministro Paulo Renato de Souza,
em 1998, concebe o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que se constitui
em um conjunto de orientações e referências
pedagógicas que procuram contribuir com algumas práticas educativas de qualidade que
possam aumentar e promover as condições
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necessárias para o exercício da cidadania das
crianças do nosso país. Este documento tem
sua estrutura na organização por idades, e
apresentado em três volumes: Introdução, Formação Pessoal e Social e Conhecimento do
mundo.
O Referencial Curricular deve funcionar como um elemento orientador de ações
na busca da melhoria da qualidade da educação infantil brasileira. A instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das
crianças nas relações éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas. O
trabalho educativo pode assim criar condições
para as crianças conhecerem, descobrirem
e ressignificarem novos sentimentos, valores,
ideias, costumes e papéis sociais.
O ingresso na instituição de educação
infantil pode alargar o universo inicial das crianças, em vista da possibilidade de conviverem
com outras crianças e com adultos de origens
e hábitos culturais diversos, de aprender novas
brincadeiras, de adquirir conhecimento sobre
realidades distantes.
A autonomia, para Dias (2005) definida como capacidade de se conduzir e tomar
decisões por si próprio, levando em conta regras e valores, sua perspectiva pessoal, bem
como a perceptiva do outro, é, nessa faixa etária, mais do que um objetivo a ser alcançado
com as crianças, um princípio das ações educativas. Concebe uma educação em direção a
autonomia significativa considerar as crianças
como seres com vontade próprias, capazes
e competentes para construir conhecimentos,
e, dentro de suas possibilidades, interferir no
meio em que vivem. Exercitando o autogoverno
em questões situadas no plano das ações concretas, poderão gradualmente fazê-lo no plano
das ideias e dos valores.
De acordo com Navarro (2009), brincar
é uma das atividades fundamentais para o 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 que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem de-

senvolver 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 de papéis sociais.
Responder como e quando o professor
deve intervir nas brincadeiras é, aparentemente, contraditório com o caráter imaginativo e de
linguagem independente que o brincar compreende. Porém, há alguns meios a que o professor pode recorrer para promover e enriquecer as condições oferecidas para as crianças
brincarem que podem ser observadas.
Nesse sentido, brincar deve se constituir em atividade permanente e sua constância dependerá dos interesses que as crianças
apresentam nas diferentes faixas etárias. A prática da educação infantil deve estar organizada
de maneira que os objetivos gerais possam ser
atendidos plenamente, segundo o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil alguns objetivos são:
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, necessidades e desejos;
• estabelecer vínculos afetivos e de
troca com crianças e adultos, melhorar a autoestima e aumentar gradativamente suas possibilidades
de comunicação e interação social,
conhecer algumas manifestações
culturais, demonstrando atitudes de
interesse, respeito e participação
frente a elas e valorizando a diversidade;
• desenvolver uma imagem positiva
de si e ter confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;
• conhecer e descobrir progressivamente seu próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos e cuidado com
a própria saúde e bem-estar;
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• ampliar e estabelecer cada vez mais
as relações sociais aprendendo aos
poucos a articular seus interesses
e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvimento atitudes de ajuda e colaboração.
O Referencial traz ainda os conteúdos
que devem ser trabalhados na educação infantil, entre eles os conteúdos conceituais, que
se refere à construção ativa das capacidades
para operar com ideias, símbolos, imagens e
representações que permitem atribuir sentido
a realidade; os conteúdos procedimentais que
referem-se ao saber fazer e os conteúdos atitudinais que tratam dos valores das normas e
das atitudes.
Deve-se ter em conta que, por mais
que se tenha a intenção de trabalhar com atitudes e valores, numa instituição dará conta da
totalidade do que há para ensinar. Isso significa dizer que parte do que as crianças aprendem não é ensinado de forma sistemática e
consciente e será aprendida de forma incidental. Isso amplia a responsabilidade de cada um
e de todos com OS valores e as atitudes que
cultivam.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998):
O brincar é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade 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 que ele desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes, tais
como atenção, a imitação, a memória, a imaginação
(RCNEI, 1998).

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e
papéis sociais (REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL, 1998. p.22, 2. Vol.).
Segundo Vygotsky “o jogo é essencialmente desejo, originado dos desejos insatisfeitos da criança (..) o brincar da criança
é imaginação em ação” (1988, p. 87). Ainda
tendo como referencial Vygotsky enfatiza-se
que o jogo não se refere sempre o sinônimo
de prazer, pois em determinadas brincadeiras

à criança encontra-se em situação de grande
“[...]esforço e desprazer na busca do objetivo”
de suas ações.
Vygotsky também destaca a importância da internalização enquanto processo que
permite que uma função interpsicológica (uma
atividade social externa) se torne intrapsicológica (uma atividade individual interna). Existe
ainda, alguma lacuna em relação ao papel do
sujeito, assim no que se refere aos processos
que atuam nos diferentes níveis e na passagem entre planos.
Sabe-se, hoje, que a criança é um ser
em desenvolvimento, e que cada fase de seu
crescimento deve ser estimulada pelo jogo,
que é para a criança prazer, trabalho, dever e
essência da vida. Para Motta (2002), o jogo
poder ser musical ou dramático, às vezes ele é
espontâneo, às vezes é orientado. Jogar para a
criança é brincar livremente. Os jogos teatrais
infantis devem ser trabalhos levados a sérios e
tão dignos quanto do ator. Ao imitar um animal,
um objeto ou uma pessoa, a criança acredita
ser o que representa.
Motta (2002), ainda acrescenta que o
jogo no teatro é um estímulo incomparável, seja
ele de caráter individual, ou coletivo, não há um
só momento em que a imaginação não seja
convocada para criar espontaneamente a atitude, os gestos, os acessórios cênicos necessários ao desenvolvimento da ação. Em certo
sentido, pode-se dizer que a atividade lúdica
envolve uma intenção simbólica constante, a
expressão de uma criatividade posta à prova
a todo o momento e uma dedicação do seu
inteiro corpo e alma.
O papel do jogo é formar os alunos e,
segundo De Miranda (2001), despertando neles a inteligência e a personalidade, descontraindo seu corpo e aguçando sua sensibilidade. O jogo individual vai do nascimento até os
três ou quatro anos de idade, permanecendo
na educação infantil durante um certo tempo,
como se pode observar em crianças de dois a
quatro anos.
Ainda de acordo com Miranda (2001)
jogando sozinha, a criança atua em plena liberdade: cria conversa, imita, dá vida aos ob759
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jetos, dialoga com personagens imaginários,
constrói pontes e torres, para logo destruí-las,
sentindo prazer no ato de “fazer”, sem se preocupar com o que está fazendo.
Para Da Silva (2018), o papel do professor na educação infantil é justamente criar,
junto com seus alunos uma ponte que os auxilie a passar gradualmente do Jogo espontâneo
ao jogo com regras, preparando-os para atividades escolares posteriores. Quando a criança
se sente feliz num jogo solitário, o adulto não
deve interferir. O que o professor pode fazer, às
vezes, é tentar brincar com a criança, estimulando-a a falar e movimentar-se em função do
jogo em que está envolvida.
Conforme a criança se desenvolve e interage com o meio e com seu grupo, constróise sua identidade, sua auto imagem, sua personalidade vai sendo desenvolvida. Sarnoski
(2014), diz que a afetividade é uma constante
no processo de construção do conhecimento
e é ela que, na verdade, irá influenciar o caminho da criança na escolha de seus objetivos.
O educador deverá atentar para o desenvolvimento, a construção do amor, ódio, agressividade, medo, insegurança, tensão, alegria ou
tristeza, que são os afetos mais comuns.
Outro fator que influencia o desenvolvimento, de acordo com Sarnoski (2014) é a
motivação. Se a motivação é grande, a criança
irá se esforçar para fazer coisas mais complexas. A criança afetivamente perturbada sofrerá
um bloqueio no desenvolvimento geral, pois os
problemas afetivos canalizam energias.
O jogo espelha e melhora o progresso
da criança na pré-escola, através da afirmação
do eu e na idade escolar, ajudando na tarefa de
consolidação do eu. Comprova-se a importância dos intercâmbios afetivos das crianças entre elas ou com adultos significativos (os pais
e professores), o jogo é uma “janela da vida”
emocional da criança (MIRANDA, 2001, p.32).
Para o desenvolvimento físico-motor
o jogo tem papel fundamental, que deve ser
aproveitado num trabalho integrado, com outras áreas de desenvolvimento. A exploração
do corpo e do espaço leva a criança a se desenvolver. Piaget considera a ação psicomotora

como precursora do pensamento representativo e do desenvolvimento integral. A atividade
sensório-motora é especialmente importante
para o desenvolvimento de conceitos espaciais
e na habilidade de utilizar termos linguísticos
espaciais.
Segundo Bretas (2005), nunca foi tão
importante quanto hoje em dia à utilização de
jogos estruturados, para desenvolver o estímulo e o desempenho das atividades físico-motoras, onde percebe-se que o tempo para o Jogo
infantil se vê comprometido por atividades sedentárias como, videogame, jogos no computador e televisão.

O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO
MORAL DA CRIANÇA
Em relação ao desenvolvimento moral,
Caetano (2014) pontua que as crianças constroem normalmente o seu próprio sistema de
valores morais, baseando se em sua própria
necessidade de confiança com as outras. Esse
processo é uma verdadeira construção interior.
A através da construção se forma uma boa concepção de si, um ego íntegro e uma autonomia
que sustente uma saúde mental positiva.
De acordo com Rousseau (1995),
aprendizagem depende em grande parte da
motivação: as necessidades e os interesses da
criança são mais importantes que qualquer outra razão para que ela se ligue a uma atividade.
Ser espertas, independentes, curiosas, ter iniciativa, confiança na sua capacidade de construir uma ideia própria sobre as coisas, assim
como exprimir seu pensamento com convicção
são características que fazem parte da personalidade integral da criança.
O desenvolvimento social das crianças
(ROSEMBERG, 1999, p. 51) é vital em qualquer programa escolar, pois as interações sociais são indispensáveis tanto para o desenvolvimento moral como para o desenvolvimento
cognitivo. Por meio dos jogos de regras, as
crianças não somente desenvolvem aspectos
sociais, morais e cognitivos, como também políticos e emocionais.
760
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De acordo com Maluf (2011), os jogos
constituem um conteúdo natural no qual as
crianças são motivadas a cooperar para elaborar regras. Pensar em utilizar o jogo como meio
educacional é um avanço para a educação. Temos que tomar consciência de trazer o jogo de
volta, para dentro da escola e de utilizá-lo instrumento curricular, descobrindo nele uma fonte de desenvolvimento e como aprendizagem.
Tomar consciência desse processo requer, na verdade, mudanças, porém, não acontecem de formas automáticas: são necessárias
vivências pessoais para resgatar e incorporar
o espírito lúdico em nossas vidas, esse é um
primeiro passo para poder trabalhar nessa
perspectiva com as crianças. Enfim, devemos
reaprender a brincar.
O jogo pode ser apresentado como
metodologia de trabalho adequado, pois a professor no desenvolvimento de sua tarefa, onde
o professor deve criar um clima de confiança e
afetividade em sala de aula, pois é importante
que a criança se sinta capaz de desenvolver
a livre iniciativa, segundo Sarnoski (2014). O
professor deve ser flexível e ocultar as atividades e os jogos propostos pelas crianças, pois
o mesmo objetivo pode ser alcançado através
de diferentes tipos de abordagem.
Os jogos podem acontecer de forma
individual ou em grupo, em algumas atividades, a criança pode agir sozinha e observar
as reações dos objetos e suas próprias ações:
empurrar, correr, em outras, e exposta a situação problema e deve encontrar solução quebra-cabeça, classificar, formar pares, recriar,
contribuem para a autovalorização (BRENELLI,
1996, p. 16). O jogo em grupo pode ser utilizado para favorecer os desenvolvimentos cognitivos, sociais e morais: para a formação de
sentimentos e atitudes de cooperação e respeito no grupo.
Para Brenelli (1996) jogo implica ação,
num primeiro momento, quando se introduz um
jogo, a criança passa por uma fase de adaptação e reconhecimento, sendo interessante que
ela o faça livremente, explorando todas as suas
possibilidades. As regras podem surgir indicadas pelo professor ou decididas pelas crianças
de acordo entre seus membros. É importante
que os combinados sejam revistos de quando
em quando.
A forma como professor conduz o jogo
ou atividade é o que determina se ele é ou não
competitivo. Segundo Parreira (2012), é aconselhável que o educador escolha jogos com-

petitivos que sejam atrativos, que estimulem a
participação de todas as crianças que sejam
relativamente calmos. E também necessário ter
a preocupação de não instituir prêmios nem excluir crianças, para não ressaltar as diferentes
individuais. O jogo simbólico e as histórias são
importantes para desenvolver, organização e a
reorganização do pensamento, sentimentos e
conhecimentos.
É importante ressaltar que a aprendizagem deve se dar inicialmente pela compreensão de conceitos, de propriedades, pela
exploração de situação problema nas quais
a criança e levada a exercitar sua criatividade
e sua intuição. Deve-se ter o cuidado de não
exigir da criança uma formalização precoce e
um nível de abstração em desacordo com seu
amadurecimento.
No ambiente escolar, o jogo é um recurso pedagógico importantíssimo. Por intermédio do jogo, a escola pode viabilizar a construção do conhecimento da maneira prazerosa,
garantindo a motivação intrínseca necessária
para o aprendizado (ANDRADE, 1996, p. 30).
Na escola os jogos devem ser empregados de
acordo com a faixa etária dos alunos e suas
necessidades.
Apesar da escola não ser proprietária
dos jogos, ela pode e deve utilizá-los como recursos didáticos desde que empregue devidas
as necessidades de desenvolvimento de seus
alunos, de acordo com Brotto (1999). Com o
emprego de jogos na sala de aula a escola garante um clima de prazer tão fundamental para
aquele que aprende, quanto para aquele que
ensina, a sala de aula é um espaço de inclusão
e somente assim ela pode ser significativa para
o aluno e para o educador.
De acordo com Da Silva (2018), na escola, o Professor tem papel fundamental ao intervir de forma intencional no brincar de modo a
desenvolver as capacidades infantis. O brincar
na escola é brincar organizado, onde o tempo
e a diversidade das atividades e do material
são planejados pela professora, levando-se em
conta a faixa etária, interesses e o nível de desenvolvimento de cada aluno: como o aluno
está, o que precisa ainda alcançar e de que
forma a Professora poderá organizar e planejar
o brincar a fim de atender os objetivos a serem
alcançados. Cabe ainda ressaltar que este planejar deve envolver os aspectos socioculturais
do grupo social do qual os alunos fazem parte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se trabalhar com jogos na educação infantil, há um aspecto que ao qual devemos dar
atenção especial de forma consciente: o caráter de prazer e a ludicidade que ele tem na vida
das crianças. Sem este componente básico, perde -se o sentido de utilização de um instrumento
cujo intuito principal é o de resgatar a atividade lúdica, sua espontaneidade e, junto com ela, sua
importância no desenvolvimento integral das crianças.
Piaget dá muita importância ao caráter construtivo do desenvolvimento cognitivo na
criança, rejeitando a visão de que as ideias são inatas, adquiridas sem esforço ou transmitidas
hereditariamente. Também reconheceu que o desenvolvimento intelectual é produto da própria
atividade da criança, que não para de estruturar e reestruturar seu próprio esquema, de construir
o mundo à medida que o percebe.
O desenvolvimento é um processo que se refere à totalidade das estruturas de conhecimento. Ele é responsável pela formação dos conhecimentos: ele sempre resulta de uma interação entre o sujeito, principal fonte de desenvolvimento, e o meio. A aquisição de conhecimento
depende do desenvolvimento: a assimilação de determinadas informações é possível em certos
níveis de desenvolvimento.
Para compreender como se desenvolve o conhecimento, devemos partir da ideia central
de operação, que constitui um conjunto de ações que modificam o objeto e capacitam o conhecedor a construir as estruturas de transformação. Para conhecer o objeto é preciso agir sobre
ele, modifica-lo, que qual o objeto é que constrói. A operação é, na compreensão de Piaget, um
tipo particular de ação que constrói estruturas lógicas. Uma operação está sempre ligada a outra
e é parte de uma estrutura total. Essas estruturas são a base do desenvolvimento.
O problema central do desenvolvimento é compreender a formação, elaboração, organização e funcionamento das estruturas do conhecimento de natureza operativa.
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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.
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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
Segundo estudos de Soares (2003),
para entender o processo de construção do
conhecimento e a importância da alfabetização para a criança, é necessário compreender
como se dá a aprendizagem. A aprendizagem
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.
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 (SOARES, 2003).
“Vivendo e aprendendo” é o que diz
a sabedoria popular, o que significa que ao
aprender as pessoas conseguem realizar cada
vez melhor determinadas tarefas impostas pela
vida. A aprendizagem permite ao sujeito compreender melhor as coisas que estão a sua
volta, seus companheiros, a natureza e a si
mesmo, capacitando-o a ajustar-se ao seu ambiente físico e social (SOARES, 2003).

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 (SOARES, 2003).
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
leituras dos textos que eles próprios produzem
e escolhem para ler (SOARES, 2003).

A Alfabetização e o ensino e o aprendizado de outra tecnologia de representação
da linguagem humana, a escrita alfabética ortográfica (SOARES, 2003, p.36). Esse processo pedagógico acontece por meio de diversas disciplinas curriculares dos anos iniciais,
considerando que toda proposta apresentada
ao currículo da criança faz parte do ensino e
Porém, é preciso elencar que a apren- aprendizagem conhecido como sistema alfabédizagem deve ser considerada um processo tico da escrita.
interno, mediado cognitivamente, sendo mais
Para ensinar uma criança a ler e esum produto direto do ambiente, do que um processo baseado em ações de atores externos crever, o processo consiste mais ou menos no
ao aprendiz. Para entender como a criança se mesmo caminho de seu desenvolvimento, é
desenvolve na alfabetização é preciso compre- 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
(SOARES, 2003).
Santos (2007, p. 59) dizem que:
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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
desenvolvimento integral (VYGOTSKY apud
Segundo Vygotsky (apud OLIVEIRA, OLIVEIRA, 1991).
1991), desenvolvimento é o resultado do processo criado entre as diferentes relações de
Na alfabetização os procedimentos utiaprendizado, estabelecidas por meio dos meios lizados para realizar atividades propostas, a
físicos e sociais, tendo como características busca de soluções e as regras criadas, acaprincipais as relações construídas ativamente. bam se tornando meios eficientes de resolver
São por meio destas relações que se desenvol- problemas, permitindo a evolução individual
vem as diversas habilidades da criança.
de cada um. Portanto, dentro da prática eduA 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).

A alfabetização é pautada na língua
materna, e apoiado nisso, pensa-se que tem
uma ligação com a aquisição de linguagem.
Porém, ao pensar em linguagem, somos remetidos, imediatamente, ao significado dado ao
termo pelo dicionário. Segundo o dicionário
Aurélio (FERREIRA 2003, p. 67), “Linguagem é
a expressão do pensamento pela palavra, pela
escrita ou por meio de sinais, é o significado
de cada coisa, a voz dos animais, estilo, conjugação dos verbos”.
Isto acontece, porque o desenvolvimento possui uma dinâmica e um ritmo de atuação
própria que resultam da atuação de princípios
funcionais que agem como uma espécie de
lei constante assim definida por Wallon (apud
GALVÃO, 2005).

cacional quando se fala em jogo, movimento,
brincadeira, e a experiência corporal deste, estamos nos referindo a aspecto da psicomotricidade, fator definitivamente importante para o
desenvolvimento do trabalho de alfabetização.
Dentro de cada prática corporal de movimento, existe um saber fazer que se encontra em
constante mudança e que favorece o acesso a
construção de novos conhecimentos (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).
Esta construção do conhecimento
acontece por meio do desenvolvimento e da
aprendizagem, definidos da seguinte forma:
considera-se a aprendizagem a questão essencial da construção, tendo como ponto de
partida a inteiração com o meio. Já o desenvolvimento diz respeito à totalidade das estruturas criadas pela aprendizagem. 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 (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).

Esta dinâmica favorece o desenvolvimento individual, respeitando o tempo de
aprendizagem de cada um. No entanto, para
que estas características sejam adquiridas pelos indivíduos, é necessário que sejam ofereAs situações criadas a transporta do
cidas e formadas ações e operações motoras real para o imaginário e vice-versa, contornanmentais, como empilhar, puxar, comparar, or- do conflitos existentes, eliminando-os no ato de
denar (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).
brincar, ao descrever esta atividade, a criança
realiza a identificação com a escrita, e a fala
Estas atividades contribuem no de- e a realiza com uma riqueza de detalhes imsenvolvimento cognitivo e afetivo do indivíduo, portante o que favorece as atividades teóricas,
acrescentando a estes o desenvolvimento da utilizadas no processo de escrita. É preciso,
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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).

Desta forma, a autora (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,
muito importantes para o processo de aprenA brincadeira está ligada diretamen- dizagem.
te com o meio cultural ao que a pessoa está
inclusa, pois ela recebe influências da cultura
O papel do professor no processo de
existente e está se manifesta em diferentes alfabetização é, portanto, muito importante, já
épocas, e estas ampliam o conhecimento fôni- que é ele que cria o espaço propício a criança,
co do indivíduo favorecendo a fala e o pensa- disponibilizando materiais participando como
mento lógico de cada ser. O brincar da criança, mediador da construção do conhecimento, faé, portanto, um misto de imaginação e ação vorecendo o aparecimento do jogo como proexistem dois elementos importantes no ato de cesso pedagógico na escola. A aprendizagem,
brincar, a situação imaginária e as regras. Se- no entanto, depende da motivação de interesse
gundo Vygotsky, à medida que as crianças se dispensado pela criança. Esses são aspectos
desenvolvem, ocorrem modificações no seu importantes para que as crianças sejam insistema cognitivo. Assim, a situação na qual troduzidas na atividade realizada, sentindo-se
anteriormente predominavam regras não explí- segura para realizá-la. Alfabetizar é, portanto,
citas, com o desenvolvimento da criança pas- mais do que decifrar códigos, uma vez que ler
sam à explícitas em situações imaginárias. Dei- e escrever baseiam-se simplesmente no ato de
xando claro, portanto, que as brincadeiras são unir as letras e emitir sons. Isso, teoricamente,
atividades predominantemente para o desen- nos permite considerar o indivíduo alfabetizado,
volvimento dos seus primeiros anos de vida, uma vez que para tal é necessário que se coo que cria uma zona proximal na criança (VY- nheça a língua utilizada (LANDSMANN, 2002).
GOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).
Alfabetizar significa ensinar o real significado
da leitura e da escrita, desenvolvendo o senso
VYGOTSKY (1988) define estes rabis- crítico do aluno para que este consiga interprecos e desenhos como signos que contribuem tar tudo o que se lê de maneira adequada.
para que as crianças descubram um sistema
de representação próprio, no caso, as letras,
CALLEGARI (2001, p. 53) defende que
antecipando e facilitando a compreensão da “aprender primeiro a ler é muito mais importanlinguagem escrita. Este processo para ser en- te que escrever. Escrever é decorrência do fato
tendido é muito complicado, pois nós já temos de uma pessoa saber ler”. Com esta informao esquema de códigos interiorizados. Ao reali- ção, portanto, é possível afirmar que a escrita
zarmos a leitura, recebemos as informações e, é construída como consequência, pois a leitura
sem percebermos ao certo como, já estamos tem seu primeiro contato com a imagem, que
lendo. Com a criança, o processo é diferencia- desencadeia um processo de decodificação
do. Ela testa, treina, escreve, lê, não concorda, dos textos, que se resumem em um emaranhaapaga, começa de novo, e busca informações do de informações processadas e entendidas
exteriores para conseguir entender o signifi- pelo cérebro.
cado do que está escrito, experimentando até
conseguir construir o aprendizado que podemos denominar de leitura (FERREIRO, 1998).
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Em seguida, ao descobrirem as letras,
eles se utilizam delas de forma desordenada,
iniciando a construção do fonema, construindo
as letras e oferecendo significado a eles. No
entanto, só a imagem e o seu reconhecimento
não são o suficiente para a construção da leitura; é preciso aprender a conhecer outros tipos
de linguagem, mas para alcançá-las é necessário exteriorizar o aprendizado, problematizando, questionando, melhorando o processo de
produção (LANDSMANN, 2002).
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).
A leitura e a escrita, que fazem parte
do processo de alfabetização da criança, devem ser produzidas em condições baseadas
no histórico individual de cada um. Percebe-se
essa noção na afirmação de ORLANDI (2001,
p. 41), que “toda leitura tem a sua história”;
“o caminho percorrido por ela não é estanque
pois não há uma única forma de leitura de um
texto, há sim vários jeitos de lê-lo, permitindo
que se desenvolva vários tipos de leitores”.

MAS COMO SABER QUE O ALUNO FOI
ALFABETIZADO?
De acordo com 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 grandes chances de obter sucesso nos
seus estudos.

Por muito tempo, pensava-se em alfabetização como saber as letras, juntar sílabas
e formar palavras, nessa época, se aprendia
por meio da repetição de sons e era comum o
uso das cartilhas nas escolas, eram o que se
chama atualmente de método sintético, principalmente utilizando a fonação e a soletração.
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
que prejudique o desempenho do estudante
nas séries posteriores. O papel da escola se
torna, então, muito mais importante do que
possa se imaginar, pois os estímulos existem e
estão presentes no dia a dia das crianças a serem alfabetizadas. A função escolar é a de organizar estes conhecimentos, permitindo-lhes
apropriar-se de informações que oferecem novos conhecimentos (ORLANDI,2001).
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).
Neste sentido a UNESCO descreve alfabetização como:
conhecimento básico, necessário a todos num mundo
em transformação; em sentido amplo, é um direito humano fundamental. Em toda a sociedade, a alfabetização é uma habilidade primordial em si mesma e um dos
pilares para o desenvolvimento de outras habilidades.
Existem milhões de pessoas, a maioria mulheres, que
não têm a oportunidade de aprender [...] a Alfabetização tem também o papel de promover a participação
em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais,
além de ser requisito básico para a educação continuada durante a vida (UNESCO, 1999, p. 23).
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Entende-se, então, que ser alfabetizado é
uma prática social necessária a todos os indivíduos, pois fora dos muros da escola, não se realiza
a leitura apenas para aprender a ler; aprende-se a
ler para entender o mundo no qual tem um meio
de o indivíduo se socializar, obter as informações
necessárias e se comunicar. O percurso para compreender o processo 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.

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.
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.

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 debaA construção realizada dentro dos muros
tê-las ou questioná-las, criando assim seres passiescolares,
então, pode ser definida segundo Silva
vos (TEBEROSKY, 2002).
(2002): é “de ledores”, que simplesmente leem e
Logo, a escola, que deveria construir a aceitam o que está escrito, sem questionar as verdades ali contidas. No entanto, esta deveria ser
cidadania, abrindo espaço para as discussões
realizada para construir verdadeiros “leitores”, que
do que se lê, desenvolvendo verdadeiros leitores, pensam, discutem e debatem sobre o que está
mantém uma “Educação Bancária”, que permite escrito.
que somente os livros expressam pensamentos,
sem levar em conta o que pensa o leitor (FREIRE,
A união do processo de alfabetização
1995). As últimas décadas, o método de alfabeti- e o letramento possuem esta função na vida do
zação tem trazido grandes mudanças inclusive no educando, pois ao alfabetizar e letrar o indivíduo,
processo de alfabetização, passando pelo fato de cumpre-se o papel social da alfabetização, que se
que se antes a criança entrava na escola aos sete condiciona ao processo de construção da Cidadaanos de idade já na primeira série, e seus dois pri- nia. O ato de ensinar envolve sempre uma commeiros anos de estudo baseiam-se na aquisição preensão bem mais abrangente do que o espaço
da leitura e escrita e o trabalho desenvolvido tinha restrito do professor na sala de aula ou às atividacomo características a soletração de letras e síla- des desenvolvidas pelos alunos. Tanto o professor,
quanto o aluno e a escola se encontram em conbas focando os objetivos na oralidade.
textos mais globais, que interferem no processo
educativo e precisam ser levados em consideraA partir da Lei de Diretrizes e Bases da ção na elaboração e execução do ensino (SILVA,
Educação- LDB 9394/96, a presença de crianças 2002).
em creches e pré-escolas aumentou, consideravelmente, garantindo que este eixo, que antes faEntende-se, portanto, que os alunos brinzia parte da assistência social, se tornasse parte cam, fingindo que leem, e os professores fingem
da educação, sendo considerado a passagem que acreditam no que está acontecendo, desmedos pequenos por estes segmentos de maneira recendo todo o papel que a alfabetização e o letraobrigatória, sendo as creches oferecidas para es- mento têm na construção do senso crítico destes
tudantes de zero a três anos e a pré-escola para indivíduos, que passam pelo processo de aprenaqueles de 04 e cinco anos (LDB 1996).
der a ler. É preciso, porém, alfabetizar para que se
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

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).
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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”.

O TEMPO CERTO DE ALFABETIZAR
Segundo as concepções estudadas aqui,
de acordo com 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
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita Educação Infantil, consiste em apresentar uma diserve para escrever coisas inteligentes, divertidas ou im- dática que estimula a curiosidade dos pequenos
portantes. Essas são as que terminam de alfabetizar-se na por meio de atividades lúdicas e sensoriais.
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:

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).

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.
É preciso que se pense sobre a escrita
de maneira significativa, avaliando como a criança
representa graficamente a linguagem, principalmente em seu processo de alfabetização no Ensino Fundamental, promovendo algumas situações
que favoreçam a percepção de sua análise sobre
a forma correta de ler e de escrever, no qual tenha
uma forma de o educador, analisar melhor sua forma de ensinar, valendo-se de métodos e meios
didáticos que fazem parte do cotidiano diário do
aluno (FOUCAMBERT, 2002). Portanto, nada mais
eficaz do que se disponibilizar de meios naturais
para a criança para desenvolver o processo de
alfabetização.

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 de alfabetização acontece, algumas formas de promover a alfabetização
na primeira infância pode basear-se em:
• Contação de histórias - em que a leitura é imprescindível neste processo,
pois é ela que oferece à criança um
universo mágico e ilimitado de palavras, unindo diferentes significados
que fazem sentido no universo infantil.
• Ouvir e Cantar - o universo infantil é
repleto de cantigas que já fazem parte
do repertório da criança ainda na barriga da mãe. Inseri-las na rotina do seu
pequeno é muito bom para auxiliar
o desenvolvimento da musicalidade.
Cante-as para ele, assim as palavras
já vão sendo assimiladas, facilitando o
processo de alfabetização infantil (SILVA, 2002).
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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 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UM DESAFIO A SER SUPERADO

RESUMO: Este artigo pretende apresentar a compreensão da Inclusão na Educação Infantil,
como sendo um desafio a ser superado, em decorrência dos diversos aspectos que envolvem
o atendimento aos portadores de necessidades especiais até seis anos de idade, nas unidades
educacionais. Procurou-se definir o termo inclusão propriamente dito e apresentado alguns
temas como a definição do tema inclusão, o direito à educação infantil, a formação do professor e a inclusão. Na conclusão são apresentados caminhos possíveis sobre o tema e sua
aplicação no contexto educacional.

Palavras-chave: Inclusão; Educação Infantil; Formação; Práticas.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente no Brasil a inclusão é um processo muito discutido, mas o uso deste
termo é muito difícil quando aplicado no contexto escolar. A inclusão de algumas
crianças envolve inúmeras situações que precisam ser consideradas, como por
exemplo, que ao incluir uma criança portadora de necessidades especiais, pode provocar a
própria exclusão dela mesma, como a exclusão de outras, pelo despreparo dos envolvidos no
processo em trabalhar com questões como esta.
A pesquisa foi elaborada, procurando entender a Inclusão na Educação Infantil e as relações que são estabelecidas, refletindo sobre as dificuldades deste processo e como poderão
ser superados.
Ao pensarmos na inclusão, percebemos que é um desafio que percorre diversos caminhos para atender as diferenças na educação e as necessidades dos portadores.
A investigação e compreensão dos caminhos possíveis são apresentadas e sugeridas
algumas possibilidades no processo de inclusão.
Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo compreender o processo de inclusão,
alguns elementos que fazem parte deste e apontar caminhos possíveis em relação ao assunto.
Ao pensar na inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive
de crianças portadores de necessidades especiais, observa-se a necessidade de um suporte
pedagógico especializado e diferenciado, para conseguir trabalhar com essas especificidades.
E, as pessoas possuem diferenças físicas, mentais, afetivas, socioculturais, que os faz
sofrer preconceitos e tem dificuldades diversas no contexto escolar, daí a necessidade de que
os professores e as pessoas que irão trabalhar com a inclusão estarem sempre atualizados.
A inclusão na Educação Infantil e os caminhos a serem seguidos há dificuldades a serem
superadas e um grande desafio, como por exemplo, a falta de preparo profissional, as barreiras
das edificações, os materiais pedagógicos, as dinâmicas escolares, e também as reivindicações
dos direitos iguais para todos os alunos e da resistência de alguns professores em mudar suas
práticas educativas, devem ser superados.
A pesquisa se justifica pela falta de pesquisas sobre o assunto, a necessidade de aprofundamento, reflexão sobre a Inclusão na Educação Infantil e a sugestão de caminhos possíveis
em relação ao trabalho om portadores de necessidades especiais.
O artigo apresenta a introdução, procurando delinear os caminhos que serão seguidos
na pesquisa, o desenvolvimento aprofundando sobre a legislação vigente no Brasil e algumas
pesquisas que tratam da Educação Infantil e por último a conclusão, que são tratadas algumas
sugestões sobre o assunto ou caminhos possíveis.
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O QUE SIGNIFICA INCLUSÃO?
Baseado nos conceitos de Roquette
(1928), ao refletir sobre o ato de incluir compreende-se como fazer parte, inserir, introduzir,
portanto, é o ato ou efeito de incluir.
A inclusão social das pessoas com
deficiências significa torná-las participantes da
vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da
Sociedade, do Estado e do Poder Público. A
inclusão é um processo que acontece gradualmente, com avanços e retrocessos, isto porque os seres humanos possuem uma natureza
complexa e com preconceitos, concepções
formadas e diversas maneiras de entender o
mundo.

A inclusão é um processo que envolve
todos os alunos, no contexto escolar e na sala
de aula e deve ser observado que as crianças
podem aprender juntas, mesmo com objetivos
e processos diferentes. Em decorrência disso,
observa-se a necessidade de serem estabelecidas maneiras criativas de atuação junto aos
alunos portadores de necessidades especiais,
incentivando o atendimento integrado ao professor da classe comum.
Observa-se que a Educação Inclusiva
trabalha com os alunos com respeito, consideração e valorização pelas suas singularidades
e diferenças, juntos a todos os envolvidos no
processo educativo.
Nesta perspectiva, a escola é um espaço voltado não somente para a aprendizagem
formal, mas como um local de integração social, mostrando sua função de construir novos
padrões de convivência social, influenciando
mudanças de padrões culturais e promovendo
novos paradigmas:

Roquette (1928) afirma que: “A palavra
inclusão advém do verbo incluir, originado do
latim incluire, correspondendo a inserir, introduzir, acrescentar ou abranger. Seria equivalente
ao verbo incluir a frase “colocar também”. O
termo se refere à conduta de inserir alguém ou
A instituição escolar pode ser compreendida como um
alguma coisa em algum lugar”.
Nesta perspectiva, a inclusão deve
atender aos alunos com necessidades especiais em unidades educacionais próximas de
suas residências, aumentar o acesso desses
alunos às classes comuns, adequando inclusive as edificações e os acessos, bem como,
promover aos professores, agentes escolares,
coordenadores pedagógicos, entre outros, um
suporte técnico e pedagógico no trabalho junto
a estes alunos.

espaço social privilegiado onde, concomitantemente,
são socializados saberes sistematizados e transmitidos
valores por ela legitimados. [...], a escola assume potencialmente o papel de transformar a sociedade. Portanto, ela é produto e produtora das relações sociais
(MICHELS, 2006, p. 406).

Observa-se que a escola, é o contexto onde ocorre a construção de conhecimento e promove aos alunos condições favoráveis
para o desenvolvimento de potencialidades e
o aprendizado de elementos que são transmitidos socialmente, onde são assimilados conceitos e bases de importância social. Assim, a
sociedade desenvolve uma forma de compreender o contexto em que vivemos e os valores
humanos:
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o Paradigma da Inclusão. O processo aliado a este
paradigma é denominado Inclusão Social. Constitui-se, a prática mais recente no campo das necessidades especiais, tanto a nível internacional como nacional. Conceitua-se a inclusão social como o processo
pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam
para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as
pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em
parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções
e efetivar a equiparação de oportunidades para todos
(SASSAKI, 1997, p.3).

O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL
E O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL
INCLUSIVA
Ao pensar sobre o direito à educação
infantil é um direito que está garantido na Legislação Brasileira e em diversos documentos
oficiais, como por exemplo, na LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente,
entre outros.

Neste contexto, observa-se que a LeNesta perspectiva, observam-se dois
processos quando se fala em inclusão: o pro- gislação Brasileira não trata em nenhuma das
cesso de normalização e o processo de inclu- Leis da educação infantil inclusiva especificamente.
são, que apresentam diferença entre elas.
Observa-se que a Lei de Diretrizes e
Observa-se que o princípio da nor- Bases (Lei n° 9.394/1996) apresenta a edumalização põe o indivíduo com necessidades cação escolarizada em dois eixos que são: a
educacionais especiais na classe comum. E, o educação básica e a superior.
professor dessa classe não recebe um suporte
Observa-se que a seção II, da Educado professor da área de educação especial. E,
os alunos do procedimento de normalização, ção Infantil, enfatiza a importância do desenprecisam demonstrar que são capazes de per- volvimento integral da criança, nos diversos aspectos para sua formação plena, como segue
manecer nessa classe comum.
abaixo:
E, na inclusão, o procedimento educacional refere-se a estender ao máximo a capacidade da criança com necessidade especial,
na escola e na classe regular. É fornecido suporte de serviços da área de Educação Especial através de profissionais da área.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade (LDB-1996).

Observa-se que educação básica é resA inclusão é um processo constante ponsável pela educação infantil e o desenvolvique precisa ser continuamente revisto, rece- mento de diversos aspectos de sua formação.
bendo o suporte e apoio pedagógicos neces- Mas, e quanto as questões relativas à inclusão
na Educação Infantil, a Lei de Diretrizes e Basários.
ses da Educação – LDB (Lei n° 9.394/1996),
não faz nenhuma referência ao assunto, o que
acaba desprivilegiando as crianças de zero à
seis anos portadores de necessidades especiais.
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Ao pensar no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei n° 8.069/1990), no
capítulo IV, Do Direito à Educação, à Cultura,
ao Esporte e ao Lazer, no Artigo 53 observa-se
a referência à Criança, conforme segue:

O artigo cinquenta e três enfatiza o direito da criança à educação, como forma de
promover seu desenvolvimento pleno e de
suas potencialidades, para que desta forma,
possa ser uma cidadão para o convívio em sociedade.

Art. 53. A criança e o adolescente têm
Mas, ocorre também como na LDB –
direito à educação, visando ao pleno desenvol- Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não favimento de sua pessoa, preparo para o exercí- zendo referência à Educação Infantil Inclusiva.
cio da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se lhes:
Observa-se que a Legislação Brasileira
faz referências específicas à educação básica
e a educação infantil, mas não trata especificaI - igualdade de condições para o aces- mente da Educação Infantil Inclusiva, percebeso e permanência na escola;
-se, portanto, a necessidade de que debates
e propostas sobre o tema sejam feitos com
urgência, para defender direitos das crianças
II - direito de ser respeitado por seus portadoras de necessidades especiais.
educadores;
Assim como contemplado em nossa
Constituição, no tratar de acesso a escola púIII - direito de contestar critérios avalia- blica e gratuita, também se faz necessário uma
tivos, podendo recorrer às instâncias escolares discussão cabível ao ECA. Políticas Públicas,
superiores;
que garantam a esses estudantes, condições
de respeito e igualdade dentro dessas organizações escolares.
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
A oferta não somente de vagas, mas
garantir além do acesso desses alunos, alimentação, meios de transporte, e condições
V - acesso à escola pública e gratui- necessárias para que esses estudantes perta próxima de sua residência. ECA (Lei n° maneçam nas unidades escolares, reduzindo
8.069/1990)
a desigualdade social, já tão excludente com
esse público alvo.
O direito ao respeito, a empatia como
para todos os estudantes, é um tema de urgência a ser dialogado em unidades educacionais.
A não valorização do trabalho dos professores,
a falta de acesso aos materiais necessários,
espaços necessários,são questões de suma
importância, em dias como hoje a serem tratados.
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dades escolares, que devem colaborar para
que as articulações possam ser de forma ofertada e ampliada para os estudantes, garantindo seus direitos como cidadãos críticos e senO professor que atua junto aos alunos síveis.
portadores de necessidades especiais deve
Também necessário ressaltar a imporestar preparado em relação às situações de
aprendizagem, gostar de trabalhar os alunos tância das práticas e ações que valorizem o
Currículo e contemple também o PPP( Projeto
portadores de necessidades especiais.
Político Pedagógico).

MAS, COMO O PROFESSOR QUE
TRABALHA NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA É PREPARADO?

Além disso, fazer cursos sobre o asAs redes de proteção de território, artisunto, buscando mais aperfeiçoamento para o
trabalho junto a este aluno. Beyer (2006) afir- culares, devem ser acionados, programas existentes na Rede, como professores das salas de
ma que:
apoio, para assim fortalecer o trabalho realizaA inclusão escolar dos alunos com necessidades espe- do na sala de estudos regular.
ciais é um desafio porque confronta o (pretenso) sistema escolar homogêneo com uma heterogeneidade inusitada, a heterogeneidade dos alunos com condições
de aprendizagem muito diversas. E isto inquieta os professores em geral (BEYER, 2006).

O respeito aos estudantes, olhar amplo
e integral, cabem aos educadores, quadro de
gestão para ofertar aos professores, o apoio
necessário dos componentes necessários para
Nesta perspectiva, deve ter práticas suas práticas.
pedagógicas adequadas aos alunos portaE não se pode esquecer da saúde mendores de necessidades especiais. O trabalho
deverá contemplar questões, como a organiza- tal desses colaboradores, que devem receber
ção do espaço físico, a utilização de materiais assessoria, cursos de aperfeiçoamento, auxílio
pedagógicos diversificados, que atendam as em suas práticas diárias.
necessidades dos alunos NEE, o uso de novas
A instituição escolar pode ser compreendida como um
tecnologias de informática, áudio, vídeo, entre espaço social privilegiado onde, concomitantemente,
outros. De acordo com Beyer (2006):
são socializados saberes sistematizados e transmitidos

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia que consiga ser comum e válida para todos os alunos das classes escolares, porém
capaz de atender os alunos cujas situações pessoais
e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas (BEYER, 2006).

valores por ela legitimados. [...], a escola assume potencialmente o papel de transformar a sociedade. Portanto, ela é produto e produtora das relações sociais
(MICHELS, 2006, p. 406)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A inclusão “passa por uma mudança no modo de vermos o outro, de agirmos para que todos tenham seus
direitos respeitados” (MANTOAN, 2001).

Dessa forma, observamos que para
que o professor tenha sucesso no trabalho junNeste contexto, a educação inclusiva
to aos alunos portadores de necessidades espassa a ser uma mudança de paradigma, em
peciais, deverá fazer aperfeiçoamento, utilizar
relação aos portadores de necessidades esmateriais diversificados, ter atitudes inovadopeciais, promovendo uma educação de quaras, entre outras.
lidade comprometida com a especificidade de
cada sujeito.
Um trabalho que vai além de sala de
aula, que compete também a gestão das uni781
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A diversidade é compreendida como a
realidade, pois é esta que conduz o processo
ensino-aprendizagem. São as opiniões e as divergências que impulsionam as reflexões que
nos fazem crescer e amadurecer como pessoa,
para atuarmos junto a esses alunos de maneira
positiva (MANTOAN, 2001).

A adequação deve ser realizada, para
atender a demanda de alunos, espaços, valorização dos territórios, professores articuladores,
materiais adequados, concretos e tudo o que
for necessário, para que esses alunos sejam
contemplados e respeitados de forma ampla e
integral:

A partir do momento em que a prática
está se contrapondo a legislação vigente que
não trata da Inclusão na Educação Infantil, há
uma preocupação maior com os alunos portadores de necessidades especiais, no interesse
em promover situações de aprendizagem para
que este aluno aprenda, desenvolva suas potencialidades e esteja inserida num contexto
social, a escola, que o prepare para o convívio
em sociedade.

E, para todos se assim for vivenciado, mas, para vivenciar, precisamos buscar ou refletir sobre nossas
ações, sobre nossas experiências. Cada um de nós é
responsável por compreender as regras ou princípios
que conduzem sua forma de pensar. “A rua de acesso
à inclusão não tem um fim porque ela é em sua essência, mais um processo do que um destino (MITTLER,
2003).

O apoio de escolas, que possuem classes multidisciplinares, são fundamentais no
fortalecimento e vínculo, para apropriação de
todos os pares e educadores que estarão no
trabalho contínuo com esses estudantes.
Ao trabalhar com este aluno, ele irá
se desenvolver e poderá continuar os estudos,
o Ensino Médio, um curso universitário e até
mesmo trabalhar. A escola estará contribuindo
para que este aluno não seja excluído do convívio social.

Observa-se que a escola, é o contexto onde ocorre a construção de conhecimento e promove aos alunos condições favoráveis
para o desenvolvimento de potencialidades e
o aprendizado de elementos que são transmitidos socialmente, onde são assimilados conceitos e bases de importância social. Assim, a
sociedade desenvolve uma forma de compreender o contexto em que vivemos e os valores
humanos.

Ações de apoio, núcleos de aprendizagens, e toda a parceria que se apresente, são
de suma importância para esses educandos.
O trabalho junto a este aluno requer
que toda a equipe escolar, esteja envolvida
nesse processo, para contribuir de maneira positiva. Além disso, há a necessidade de que a
edificação esteja adaptada para estes alunos,
como por exemplo, com rampas de acesso,
um elevador, pisos adequados e adaptados de
acordo com as necessidades dos portadores
de necessidades daquele contexto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pensar em Inclusão na Educação Infantil, devemos transcender os limites tradicionais
da Educação e compreender que um trabalho como este ir além das diferenças.
Há a necessidade de compreender que esse tipo de atividade possui certa complexidade que precisa ser ultrapassada para o desenvolvimento de um trabalho prazeroso junto a seu
aluno na Educação Infantil. A inclusão é um processo, que se dá por parte de ambas as partes,
exige amorosidade, exige respeito.
O olhar atento ao educando, estar atento as suas práticas, impulsionar suas reflexões,
suas ações, promovendo uma educação de qualidade e respeitando a equidade dos educandos. A educação é um processo, uma escolha, uma construção.
Não se dá por entrelinhas, se dá pelas vivências no chão da escola, construções acerca do Currículo Norteador, vivências, práticas realizadas com e sem sucesso. Não existe uma
fórmula pronta, a educação é uma prática diária, de ações para alcançarmos os estudantes, de
forma plena e integral.

AFINAL QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS DE INCLUSÃO?
- Atender todo e qualquer estudante de forma integral;
- Propiciar a esses estudantes, o acesso à sala comum;
- Propiciar aos professores condições de ofertar qualidade de ensino;
- Entender que os estudantes podem compartilhar o mesmo espaço, com processos e
objetivos diferentes;
- Levar os professores a atender essa demanda, e criar formas criativa, para potencializar
o ensino-aprendizagem;

CONCEITOS DE NÃO INCLUSÃO
- Negar ao estudante, suas necessidades específicas;
- Acreditar que todos os alunos aprenderão de forma igualitária, não garantindo assim,
as potencialidades específicas de cada estudante;
- Separar, ou ainda não incluir os estudantes de forma humana;
Observa-se que a escola, é o contexto onde ocorre a construção de conhecimento e
promove aos alunos condições favoráveis para o desenvolvimento de potencialidades e o aprendizado de elementos que são transmitidos socialmente, onde são assimilados conceitos e bases
de importância social.
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Assim, a sociedade desenvolve uma forma de compreender o contexto em que vivemos
e os valores humanos.
O paradigma da Inclusão, é o processo aliado a este paradigma é denominado Inclusão Social. Constitui-se, a prática mais recente no campo das necessidades especiais, tanto a
nível internacional como nacional. Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a
sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade
(SASSAKI, 1997, p.3).
A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e
efetivar a equiparação de oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, p.3).
Assim, a inclusão é um processo que envolve todos os alunos, no contexto escolar e na
sala de aula e deve ser observado que as crianças podem aprender juntas, mesmo com objetivos e processos diferentes (SASSAKI, 1997, p.3).
Em decorrência disso, observa-se a necessidade de serem estabelecidas maneiras criativas de atuação junto aos alunos portadores de necessidades especiais, incentivando o atendimento integrado ao professor da classe comum (SASSAKI, 1997, p.3).
Observa-se que a Educação Inclusiva trabalha com os alunos com respeito, consideração e valorização pelas suas singularidades e diferenças, juntos a todos os envolvidos no processo educativo (SASSAKI, 1997, p.3).
Nesta perspectiva, a escola é um espaço voltado não somente para a aprendizagem
formal, mas como um local de integração social, mostrando sua função de construir novos padrões de convivência social, influenciando mudanças de padrões culturais e promovendo novos
paradigma.
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A leitura é essencial à existência humana, é a forma que as pessoas acham para interagir no meio social em que vivem. Mas para a pessoa não basta apenas ler, precisa-se de
emoção, e podemos encontrá-la na literatura, pois tem a capacidade de mexer com os sentimentos humanos, promover a formação de um indivíduo e torná-lo mais capaz de compreender o mundo a sua volta. Além disso, a literatura, que é a escrita como arte. O presente artigo
tem como objetivo apresentar as contribuições da literatura na educação infantil. A Literatura
Infantil ajuda a despertar o interesse da criança pela literatura, porque é um gênero textual
escrito diretamente para elas com uma linguagem simples de fácil entendimento buscando
despertar o imaginário de cada uma, portanto ela pode ser um grande parceiro no processo
de formação de leitores, estimulando o imaginário e a fantasia, funções estas essenciais para
formar o hábito da leitura.

Palavras-chave: Leitura; Literatura Infantil; Práticas.
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INTRODUÇÃO

Q

uando falamos da formação de leitores, é importante destacar os instrumentos
que propiciam a efetivação do processo. Dentre eles, dá-se ênfase à literatura,
especialmente à literatura infantil, pois incentivar a leitura nos anos iniciais da
criança, através da escola, do apoio familiar e das atividades desenvolvidas por uma biblioteca,
contribui para dar suporte seguro ao leitor em sua fase inicial, percebendo a transformação deste em leitor crítico.
Referente a isto, Teodoro (1995, p.23 apud PERUZZO, 2011, p.95) destaca: “O cidadão
é como uma planta que, desde a forma de semente, precisa ser cuidada para que cresça forte
e bonita. Assim é a leitura. Para se fazer leitores é necessário cultivar os atos de ler e entender”.
A prática da leitura não está, necessariamente, condicionada ao poder aquisitivo do cidadão, mas à forma como ela é tratada e como é oferecida. Desse modo, percebe-se a literatura
infantil como ponto de partida para conquistar sujeitos que se apaixonem por viagens ao mundo
das descobertas e que sejam fascinados e atraídos pela leitura e sintam necessidade de variar
suas temáticas e alcançar níveis mais elevados de cultura.
Iniciar a prática da leitura na infância favorece a criança o entusiasmo da sua possibilidade de construir o que a sua imaginação lhe permitir, e o mediador, exerce a função de facilitador
e deve, inicialmente, ler para ela. Nesse momento, percebe-se que o escutar também se constitui em uma etapa do processo de leiturização.
Ao narrar estórias, o adulto provoca os sentimentos e a imaginação do pequeno leitor/
ouvinte, possibilitando-o criar, produzir significados a partir da sua compreensão da narrativa; é
então que se percebe o adulto como verdadeiro mediador e canal de acesso do leitor em formação à sua capacidade de tornar-se leitor crítico, reflexivo e autônomo.
Assim, a prática da leitura precisa constituir-se em um ato prazeroso e significativo, tanto
para a criança quanto para o adulto, por isso, é fundamental que o mediador dinamize e explore
a literatura infantil em sua essência, utilizando de todos os artifícios e recursos possíveis para
torná-la agradável aos que a recebem.
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LITERATURA INFANTIL NO BRASIL
Foi no final do século XIX que iniciou
a literatura infantil no Brasil, embora, no início
deste século, já se falava do surgimento de
obras para os pequenos leitores. O surgimento
da literatura infantil brasileira foi iniciado com o
aceleramento da urbanização que ocorreu entre o fim do século XIX e o começo do século
XX. Segundo Sandroni (1998, p.11):
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 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).

Somente após a década de 1970 houve um grande desenvolvimento da literatura
voltada para o público infantil com a entrada
de grandes editoras no mercado. Segundo
Carvalho (1982, p. 133), “Monteiro Lobato foi
o pioneiro em Literatura infantil no Brasil, que
não escreveu somente para as crianças, mas
inventou um mundo inteiro para elas, criando
histórias, personagens e fantasias”. De acordo
com Carvalho (1982, p. 133):
Ao contrário dos clássicos estrangeiros, ele não recriou
seus contos de outros; ele os criou. Embora se utilizasse do rico acervo maravilhoso da Literatura Clássica
Infantil de todo o mundo, a inspiração maior e básica
de Lobato foi a própria criança, os motivos e os ingredientes de sua vivência: suas fantasias, suas aventuras,
seus objetos de jogos e brinquedos, suas travessuras
e tudo o que povoa a sua imaginação... Reencontrou a
criança, amealhou toda a riqueza e criatividade de seu
mundo maravilhoso e construiu um universo para ela,
num cenário natural, enriquecido pelo Folclore de seu
povo, aspecto indispensável à obra infantil (CARVALHO,
1982, p. 133).

A partir da década de 1970, notaram-se alterações na produção e fabricação do
gênero literário com o surgimento de novos
autores que produziram um novo modelo de
literatura infantil, dando enfoque ao humor, o
imaginário, a linguagem inovadora e a poética, englobando assim, temas e problemas da
sociedade brasileira que possibilitou a criança
leitora a se tornar mais reflexiva e participativa.
Nesta mesma década, desenhistas brasileiros buscavam aos poucos uma expressão
visual para as histórias infantis como: Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Sylvia Orthof, Joel
Rufino dos Santos entre outros. Segundo Bordini, (1998), a revalorização da cultura popular foi retomada na década de 1970 e a partir
desse acontecimento surgiram grandes autores que procuravam introduzir em suas obras
valores conduzidos por Monteiro Lobato para o
melhoramento da Literatura Infantil.
Dessa maneira, Sandroni (1998, p. 21),
afirma: entre esses autores destacaram-se: Ziraldo com “a turma do pererê” (1972); Antonieta Dias de Moraes, que trouxe em suas obras
o reconto das lendas da mitologia indígena e
“a varinha do caapora” (1975); Joel Rufino dos
Santos, o autor dedicou muito de seus livros à
reelaboração de contos folclóricos e a criação
original inspirada na tradição oral, “o caçador
de lobisomem” (1975), “o curumim que virou
gigante” (1980), “histórias do trancoso” (1983)
e Ana Maria Machado que fez constantes alusões e citações de elementos colhidos do folclore em “bem do seu tamanho” (1980).

Nos anos 1980, com o avanço da escolarização, percebeu-se um crescimento de
publicações para o público infantil e alguns escritores revelavam interesses em criar obras de
Assim podemos afirmar que Monteiro qualidade que representassem o universo da
Lobato é o pai da literatura infantil brasileira, criança de forma atrativa e convidativa, moticonhecido e famoso, por utilizar em suas nar- vando o senso crítico.
rativas a realidade comum e familiar da criança
de seu cotidiano nas histórias dos livros.

789

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A partir daí os textos passaram a apresentar conflitos e questionamentos entre a
criança e o mundo, o lúdico ganhou valor e as
ilustrações adquiriram seu espaço tanto quanto
à escrita. Nos dias contemporâneos, escritores
consagrados como: Ana Maria Machado, Rute
Rocha, Eva Furnary, Silvia Ortof e Ziraldo apresentam um livro diversificado e cheio de atrações para o público infantil, enfatizando o jogo,
e destacando as imagens.
O livro infantil passou a ser cada vez
mais valorizado e sua elaboração exige uma
série de cuidados que caracterize boa percepção do leitor, isso inclui detalhes importantes
que irão facilitar o manuseio e o entendimento
das crianças. Esses detalhes não são apenas
com o conteúdo, mais também com os aspectos materiais e ilustrativos. Segundo Aguiar
(2001, p. 34) “a quantidade e qualidade coexistem na literatura infantil, na qual grande produção de textos estereotipados compete com
sucesso no mercado de bens culturais”.

A IMPORTÂNCIA DE OUVIR
HISTÓRIAS
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.
A narrativa faz parte da vida da criança desde quando bebê, através da voz amada, dos acalantos e das canções de ninar, que
mais tarde vão dando lugar às cantigas de
roda, a narrativas curtas sobre crianças, animais ou natureza.

Aqui, crianças bem pequenas, já demonstram seu interesse pelas histórias, batendo palmas, sorrindo, sentindo medo ou
imitando algum personagem. Neste sentido, é
fundamental para a formação da criança que
ela ouça muitas histórias desde a mais tenra
Desse modo, ocorre uma nova transfor- idade.
mação nas obras para as crianças. As referidas
obras ganham um colorido novo, o humor e a
O primeiro contato da criança com um
curiosidade passam a estabelecer relação com texto é realizado oralmente, quando o pai, a
a literatura infantil, e dessa mesma forma, de mãe, os avós ou outra pessoa conta-lhe os
acordo com Coelho (2000, p. 155) “a intenção mais diversos tipos de histórias. A preferida,
de realismo e verdade se alterna com a atração nesta fase, é a história da sua vida. A criança
pela fantasia, imaginário ou maravilhoso”.
adora ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos
O gênero literário passa a ter novas características no que se refere à qualidade do
papel, às ilustrações e à atenção a visualidade. Portanto, com toda essa mudança ao longo dos tempos, a literatura infantil torna-se um
veículo de várias linguagens que possibilita à
criança leitora a busca e o encontro de novas
descobertas.

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.
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, compreender melhor as relações familiares.
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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.
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. Têm 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”.
É importante contar histórias mesmo
para as crianças que já sabem ler, pois segundo 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 as ouvir pode estimular 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 Vygotsky (1992, p.128)
caminham juntos: “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 através 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)”.
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 tarde, darão significados a elas, identificando-as
e nomeando-as.
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.
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A LITERATURA E OS ESTÁGIOS
PSICOLÓGICOS DA CRIANÇA

Nesta fase, os livros adequados, de
acordo com Abramovich (1997) devem apresentar um contexto familiar, com predomínio
absoluto da imagem que deve sugerir uma
situação. Não se deve apresentar texto escrito, já que é através da nomeação das coisas
que a criança estabelecerá uma relação entre
a realidade e o mundo dos livros. Livros que
propõem humor, expectativa ou mistério são indicados para o pré-leitor.

Durante o seu desenvolvimento, a
criança passa por estágios psicológicos que
precisam ser observados e respeitados no
momento da escola de livros para ela. Essas
etapas não dependem exclusivamente de sua
idade, mas de acordo com Coelho (2002) do
seu nível de amadurecimento psíquico, afetivo
e intelectual e seu nível de conhecimento e doA técnica da repetição ou reiteração
mínio do mecanismo da leitura. Neste sentido,
de
elementos
é segundo Coelho (2002, p.34)
é necessária a adequação dos livros às diversas etapas pelas quais a criança normalmente “favoráveis para manter a atenção e o interesse desse difícil leitor a ser conquistado”. O leipassa.
tor iniciante (a partir dos 6/7 anos) Essa é a
Existem cinco categorias que norteiam fase em que a criança começa a apropriar-se
as fases do desenvolvimento psicológico da da decodificação dos símbolos gráficos, mas
criança: o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor- como ainda se encontra no início do processo,
-em-processo, o leitor fluente e o leitor crítico. o papel do adulto como “agente estimulador”
O pré-leitor: categoria que abrange duas fa- é fundamental.
ses. Primeira infância (dos 15/17 meses aos 3
Os livros adequados nesta fase devem
anos). Nesta fase a criança começa a reconhecer o mundo ao seu redor através do contato ter uma linguagem simples com começo, meio
e fim. As imagens devem predominar sobre o
afetivo e do tato.
texto. As personagens podem ser humanas,
Por este motivo ela sente necessidade bichos, robôs, objetos, especificando sempre
de pegar ou tocar tudo o que estiver ao seu os traços de comportamento, como bom e mal
alcance. Outro momento marcante nesta fase forte e fraco, feio e bonito. Histórias engraçaé a aquisição da linguagem, onde a criança das, ou que o bem vença o mal atraem muito o
passa a nomear tudo a sua volta. A partir da leitor nesta fase. Indiferentemente de se utilizapercepção da criança com o meio em que vive, rem textos como contos de fadas ou do mundo
é possível estimulá-la oferecendo-lhe brinque- cotidiano, de acordo com Coelho (ibid, p. 35)
dos, álbuns, chocalhos musicais, entre outros. “eles devem estimular a imaginação, a inteliAssim, ela poderá manuseá-los e nomeá-los e gência, a afetividade, as emoções, o pensar, o
com a ajuda de um adulto poderá relacioná-los querer, o sentir”.
propiciando situações simples de leitura.
Segunda infância (a partir dos 2/3
anos) É o início da fase egocêntrica. Está mais
adaptada ao meio físico e aumenta sua capacidade e interesse pela comunicação verbal.
Como se interessa também por atividades lúdicas, o “brincar” com o livro será importante e
significativo para ela.

O leitor em processo (a partir dos 8/9
anos) A criança nesta fase já domina o mecanismo da leitura. Seu pensamento está mais
desenvolvido, permitindo-lhe realizar operações mentais. Interessa-se pelo conhecimento
de toda a natureza e pelos desafios que lhes
são propostos.
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O leitor desta fase tem grande atração
por textos em que haja humor e situações inesperadas ou satíricas. O realismo e o imaginário
também agradam a este leitor. Os livros adequados a esta fase devem apresentar imagens
e textos, estes, escritos em frases simples, de
comunicação direta e objetiva. De acordo com
Coelho (2002) deve conter início, meio e fim.
O tema deve girar em torno de um conflito que
deixará o texto mais emocionante e culminar
com a solução do problema.
O leitor fluente (a partir dos 10/11
anos) O leitor fluente está em fase de consolidação dos mecanismos da leitura. Sua capacidade de concentração cresce e ele é capaz
de compreender o mundo expresso no livro.
Segundo Coelho (2002) é a partir dessa fase
que a criança desenvolve o “pensamento hipotético dedutivo” e a capacidade de abstração.
Este estágio, chamado de pré-adolescência,
promove mudanças significativas no indivíduo.
Há um sentimento de poder interior, de
ver-se como um ser inteligente, reflexivo, capaz
de resolver todos os seus problemas sozinhos.
Aqui há uma espécie de retomada do egocentrismo infantil, pois assim como acontece com
as crianças nesta fase, o pré-adolescente pode
apresentar certo desequilíbrio com o meio em
que vive.
O leitor fluente é atraído por histórias
que apresentem valores políticos e éticos, por
heróis ou heroínas que lutam por um ideal.
Identificam-se com textos que apresentam jovens em busca de espaço no meio em que
vivem, seja no grupo, equipe, entre outros. É
adequado oferecer a esse tipo de leitor histórias com linguagem mais elaborada. As imagens já não são indispensáveis, porém ainda é
um elemento forte de atração. Interessa-se por
mitos e lendas, policiais, romances e aventuras. Os gêneros narrativos que mais agradam
são os contos, as crônicas e as novelas.

flexão aumenta, permitindo-lhe a intertextualização. Desenvolve gradativamente o pensamento
reflexivo e a consciência crítica em relação ao
mundo. Sentimentos como saber, fazer e poder
são elementos que permeiam o adolescente.
O convívio do leitor crítico com o texto literário,
segundo Coelho (2002, p.40) “deve extrapolar
a mera fruição de prazer ou emoção e deve
provocá-lo para penetrar no mecanismo da leitura”.
O leitor crítico continua a interessar-se
pelos tipos de leitura da fase anterior, porém,
é necessário que ele se aproprie dos conceitos básicos da teoria literária. De acordo com
Coelho (ibid, p.40) a literatura é considerada a
arte da linguagem e como qualquer arte exige
uma iniciação. Assim, há certos conhecimentos a respeito da literatura que não podem ser
ignorados pelo leitor crítico.

LITERATURA INFANTIL:
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
NA FORMAÇÃO DE LEITORES
Formar leitores a partir da literatura é
tarefa que exige dedicação, pois todo o sentimento de prazer ou desprazer emitido pelo
mediador no ato de ler é transmitido à criança,
e qualquer deslize na prática da leitura poderá
interferir no sucesso ou insucesso para alcance dos objetivos esperados.
Assim, dentro desse processo, entende-se que é preciso motivar para que a leitura
esteja vinculada a uma prática ao invés de representar um hábito costumeiro por conveniência; aquela, por sua vez, remete a um valor de
satisfação e de continuidade prazerosa do ato
de ler.

É evidente que os interesses pelos tipos de leitura irão se modificar à proporção
que o leitor for alcançando níveis intelectuais
mais altos e novas experiências, tanto de leiO leitor crítico (a partir dos 12/13 tura quanto de vivência cotidiana, contudo a
anos). Nesta fase é total o domínio da leitura literatura se apresenta, conotativamente, como
e da linguagem escrita. Sua capacidade de re- linha inicial na construção da concisão textual
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da prática da leitura. Soma-se a isto o fato de
que a literatura infantil da atualidade oferece
uma multiplicidade de leituras, questionamentos e reflexões, agregando valores e instigando
no leitor o interesse em ultrapassar barreiras
que limitem seu encontro com o conhecimento.

Nessa tessitura, entende-se que a leitura tem o poder revolucionário de libertar os
encarcerados pela ignorância e fazer valer o
conhecimento e o domínio de tudo aquilo que
se precisa para ir além, rompendo barreiras e
alcançando horizontes antes inexplorados.

É sabido que a escola busca desenvolver na criança competências de leitura e escrita, no entanto, é mister ir além a fim de proporcionar um desenvolvimento social, emocional e
cognitivo que permita à criança tornar-se um cidadão ativo, participativo e capaz de construir
sua própria história de vida, com cenários de
contos de fadas, porém com base real e sólida

Posto isto, há que se refletir sobre os
problemas estruturais que afetam o processo
de formação de leitores no Brasil. Afinal, o enrijecedor das engrenagens de desenvolvimento
do leitor é o mediador ou são os parcos recursos e ferramentas utilizadas por ele neste processo?Faz-se tal indagação tendo em vista que
as pesquisas no campo da leitura detectam a
inexistência de políticas públicas contínuas que
Nessa perspectiva, Bakhtin (1992 apud fomentem a inserção da leitura na sociedade e,
CASTRO, 2008, p. 1) define a literatura infantil concomitantemente, o exercício da cidadania
como “[...] um instrumento motivador e desa- através do aprimoramento cultural.
fiador, ela é capaz de transformar o indivíduo
em sujeito ativo, responsável pela sua aprendiA convivência com a leitura, e especialzagem, que sabe compreender o contexto em mente com a literatura é feita às margens; a
que vive e modificá-lo de acordo com sua ne- trajetória do livro e da leitura através dos sécucessidade”.
los enfrentou desafios inconcebíveis e, ainda
hoje, se depara com obstáculos incomensuráA literatura infantil precisa ser vislum- veis que limitam a sua repercussão de forma
brada sob uma ótica transformadora, uma vez mais abrangente e impedem que se dissipam
que tem o poder de influenciar positivamente divergências entre classes sociais e culturais.
na formação do leitor, não simplesmente no As ações políticas no âmbito das práticas leitoambiente escolar, porém, para a vida, atingin- ras iniciaram focando o livro, mas, a partir dos
do dimensões educativas plenas que fogem ao anos 80, o foco voltou-se diretamente à leitura,
simples atendimento de uma grade curricular. ainda que letargicamente. Segundo Silva,
Os momentos de hora do conto permitem relacionar os sentimentos e fantasias com
o mundo real, enfocando problemas existenciais da infância que tendem a gerar futuras
crises de identidade se deixar de ser trabalhados. Segundo Abramovich (1997 apud CASTRO, 2008, p.2).
É através de uma história que se pode
descobrir outros lugares, outros tempos, outros
jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia,
etc. sem precisar saber o nome disso tudo e
muito menos achar que tem cara de aula.

Da década de 80 para cá houve intensificação sobre a
leitura e sua importância para o programa educacional
do país. Muitas foram as ações (ou tentativas delas),
porém permaneceram isolados ou quando vinham por
meio do estado dificilmente havia continuidade. A cada
mudança de administração, também os encaminhamentos dados à leitura eram mudados (SILVA, 2009,
p.87).

Reiterando as palavras do autor, surge
na década de 90 o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) com o propósito de
oferecer a “democratização cultural” por meio
de coleções de literatura brasileira entre outras.
Sob um olhar crítico, mais uma vez questiona-se onde está a falha do processo de formação
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de leitores, uma vez que as ações políticas individualizam os aspectos que permeiam a práxis
da leitura. Há de se conceber este processo
como um todo e perceber que há um contexto
que o envolve, ou seja, livro, leitura e biblioteca
necessitam de atenção equiparada em mesmo
nível de relevância; não é viável priorizar um
eixo em detrimento de outros, pois formam um
tripé que se complementa (SILVA, 2009).

Nesse sentido, e contrariamente a todas essas limitações, pensar a literatura infantil
é, antes de tudo, pensar a literatura. Não podemos, de forma alguma, desvincular a literatura
de literatura infanto-juvenil. Elas não se opõem,
muito pelo contrário [...] o importante, ao pensar a literatura infantil é o substantivo literatura e não o adjetivo infantil. Dessa forma, não
se trata simplesmente de livros para crianças,
mas antes se trata de literatura, de textos, que
rejeitando o estereótipo, apostam na invenção,
Contudo, o foco da discussão é a des- na criatividade e no valor estético.
coberta do obstáculo que impede que o processo de formação do leitor flua naturalmente
Logo, têm-se na literatura infantil os
e sem interrupções, portanto, no que tange ao componentes necessários para alicerçar um
mediador (independente do tipo de profissional, leitor crítico e autônomo, aniquilando o esterese pedagogo, bibliotecário, auxiliar de bibliote- ótipo de que as obras de literatura infanto-juvecas, monitores de hora do conto, enfim), é pre- nis são instrumentos de caráter educativo marciso concebê-lo, antes de tudo, como um leitor ginal e repercutem com valor de infantilidade;
proficiente, dotado de práticas e competências contrariamente, concebe-se a literatura infantil
leitoras sólidas; ao passo que, no tocante às como ponto de partida para se alcançar ouferramentas utilizadas por ele, urge diversificar tros horizontes literários e informacionais, bem
sua categoria, sair da rotina rigidamente vincu- como o desenvolvimento da cultura da leitura.
lada à grade curricular e fugir de receitas pronA IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA
tas e materiais intrinsecamente didáticos que
INFÂNCIA
ameacem o potencial crítico e autônomo do
leitor em formação; torna-se necessário inovar,
A partir de sete, oito anos, sabe-se que
pois a natureza formadora da literatura difere
da proposta pedagógica incutida nos livros di- a criança mostra independência na escolha dos
títulos que deseja ler, reconhecendo os autores
dáticos, concedendo flexibilidade na práxis e
e os ilustradores favoritos. “É um momento de
ressaltando seu cunho transformador (SILVA,
grande importância no seu desenvolvimento
2009).
como leitora e os pais precisam se esforçar em
Vislumbrando especialmente os pequenos leitores, é evidente que para o bom contato
destes sujeitos com a leitura, é essencial que
eles sejam estimulados pelo caráter estético
e lúdico dos livros a fim de que vivenciem as
emoções e a sua capacidade de imaginação,
elementos estes que servirão de suporte para
uma visão crítica do mundo e o desenvolvimento de sua individualidade e exercício da
cidadania. Neste viés, Araújo endossa que:
“O lugar ocupado pela literatura infanto-juvenil
na arte literária reflete, de algum modo, o lugar ocupado pela criança na sociedade, já que
ela, inserida na concepção de mundo regida
pelo adulto, ocupa um lugar de ‘inferioridade
social’” (2012, p.1).

participar ativamente dele”, diz Theodora Maria
Mendes de Almeida, diretora do colégio Hugo
Sarmento, de São Paulo.
De acordo com as concepções de Zilberman (1987), acontece que o tempo passa rápido e, à medida que a criança cresce,
sente-se cada vez mais atraída por atividades
que nada tem a ver com livros. Cabe perguntar:
como fazer um (a) jovem se mostrar interessado(a) pela leitura a ponto de dedicar regularmente tempo para ela? Pais desejosos de
estabelecer uma relação de fidelidade entre
filhos e livros se atormentam com o problema,
de difícil gestão. Ainda mais nos dias atuais,
eles que têm os filhos estimulados ininterruptamente pela tecnologia a concentrar a atenção
em outras atividades.
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Apesar dessa concorrência acirrada,
cabe aos pais encontrar uma solução - uma
ideia é organizar o dia a dia desses jovens de
modo a criar horários para tudo, inclusive ler.
Os pais também precisam estar atentos ao fato
de servirem de modelo, daí a importância de
lerem regularmente no ambiente doméstico.
Mais: ao escolherem um livro, eles devem compreender que estão trazendo à tona os valores
que pretendem passar para os filhos. “Por isso,
é essencial que leiam com atenção o que querem apresentar de modo a terem certeza sobre
o conteúdo selecionado”, sugere Theodora.
O prazer continua a ser prioritário, evitando que a leitura se transforme em algo mecânico, obrigatório, para os leitores desta faixa
etária. “E a história não deve ser usada pelos
pais para passar lição de moral, mas sim discutir ideias que julgam importantes com os filhos”, destaca Theodora.

LITERATURA E SUA CONTRIBUIÇÃO
NA FORMAÇÃO DOS LEITORES
INFANTIS
SEGUNDO Zilberman (1987), a leitura
deve ser uma atividade permanente no dia a
dia do trabalho com a infância menor. Diferentes habilidades são afloradas por meio da literatura, entre elas a linguagem, contribuindo
para a ampliação do vocabulário e incentivando a criatividade e a vivência do mundo do faz
de conta.
Nessa fase, a linguagem é a habilidade
que a crianças mais desenvolve, e a interlocução com o adulto favorece esse processo,
principalmente quando mediado pela literatura,
oferecendo contato com a linguagem escrita,
já que linguagem cotidiana dá acesso à norma-padrão da língua (ZILBERMAN, 1987).
Ler, contar e ouvir histórias são atividades pelas quais a criança pode conhecer
diferentes formas de falar, viver, pensar e agir,
além de um universo de valores, costumes e
comportamentos de sua e de outras culturas
situadas em tempos e espaços diversos do
seu (ZILBERMAN, 1987).

A Educação Infantil tem a responsabilidade de resgatar e organizar o repertório das
histórias que as crianças ouvem em casa e nos
ambientes que frequentam, uma vez que essas
histórias se constituem em rica fonte de informação sobre as diversas formas culturais de
lidar com as emoções e com as questões éticas, contribuindo para a construção da subjetividade e da sensibilidade delas (ZILBERMAN,
1987).
Ter acesso à boa literatura é dispor de
informação cultural que alimenta a imaginação
e desperta o prazer pela leitura.Como a leitura
é o caminho mais importante para chegar ao
conhecimento, é necessário que a criança se
familiarize com os livros desde o primeiro ano
de vida (ZILBERMAN, 1987).

REFLEXÕES ACERCA DA LITERATURA
INFANTIL NA SALA DE AULA
Para obter sucesso ao trabalhar literatura infantil, é preciso planejar as aulas, sabendo
quais atividades serão trabalhadas, alcançando os objetivos pré-determinados, permitindo
que as crianças atinjam determinadas metas,
desenvolvendo habilidades linguísticas, motoras e emocionais. É interessante fazer um
trabalho articulado com a literatura, desenvolvendo a oralidade, a escrita, onde o professor
pode intervir várias vezes, enriquecendo suas
aulas (ZILBERMAN, 1987).
É preciso pensar a literatura infantil
como um recurso que usamos para a criança
entrar em contato com o mundo social, com
questões relativas ao mundo externo da escola, que proporcione momentos de criação, organização de escrita, para depois partir para
atividades pedagógicas (ZILBERMAN, 1987).
Ao optar por escolhas de livro, o professor deve fazer comentários iniciais valorizando a prática de leitura, estimulando os alunos
a fazer escolhas de determinado livros, a partir
de breves informações de cada livro, instigando-a a fazer a leitura em família (ZILBERMAN,
1987).
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Ao trabalhar literatura infantil, além de
desenvolver uma grande aproximação dos alunos com o texto escrito, o professor trabalha
o ato criativo, a dúvida e com questões mundanas, atuando na zona de desenvolvimento
proximal, possibilitando uma familiaridade com
o código linguístico. Sendo assim, como organizar a sala de aula para trabalhar literatura infantil?

Para Abramovich (1993), a contação
de histórias é o primeiro contato da criança
com um texto e é, também, onde se inicia a
possibilidade de sentir as emoções. Acrescenta ainda: “ah, como é importante para a formação de qualquer leitor ouvir muitas, muitas
histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um
caminho absolutamente infinito de descoberta
e de compreensão do mundo” (ABRAMOVICH,
Segundo Vygotsky, o melhor dos estí- 1993, p. 16).
mulos para a criação artística infantil consiste
Segundo Cunha (2003) a Literatura
em organizar a vida e o meio ambiente de maneira tal, que crie a necessidade e a possibili- Infantil surge dos contos populares, que se
dade da criação infantil. Deste modo é preciso tornaram o bojo de inspiração de muitos auque tenhamos uma atenção no que diz respeito tores atualmente reconhecidos. Neste sentido,
à organização do espaço escolar, levando em Arroyo (1990) comenta que esta é a principal
razão de se considerar a contação de história a
consideração que a ordem do espaço em uma
gênese da Literatura. Amarilha (1997) defende
sala de aula não é um mero procedimento,
que o acesso à contação de histórias promopois esta, está ligada ao processo de criação
ve condições da criança desenvolver sua haartística da criança.
bilidade discursiva, quando lhe é conferida a
possibilidade de recontar a história, desenhar e
Ao levar literatura infantil para a sala
identificar os personagens e outras formas de
de aula, despertaremos nos alunos a criação, representação.
a imaginação. Com isso, ao decorarmos uma
sala para determinado evento escolar as crianE enquanto é contada a história o ouças podem ajudar o professor na decoração vinte (a criança) é levado a comportar-se com
da mesma. Assim, esta decoração ou qualquer tão grande fascínio que vai sendo envolvido
decoração no ambiente escolar, terá significa- para o livro e para o silêncio, que, segundo a
do na vida da criança, não estando lá, apenas autora, são comportamentos comuns somente
porque o professor desejou daquela maneira, aos que conseguem exercer com o livro granmas porque, ao recortar um sol, uma árvore, de intimidade.
a criança usou sua imaginação, despertando
assim, personagens que estavam dentro delas,
Na arte de contar histórias estão imconhecidos pela literatura.
plicadas algumas atenções, a exemplo da escolha daquilo que se vai contar e a quem se
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E
vai contar. Coelho (2000, p. 153) salienta que
a Literatura Contemporânea tem considerado
LITERATURA INFANTIL
o ato de contar história como “o ato de criar
Segundo Abramovich (1993), a conta- através da palavra”. Pondera que há o narrador
ção de histórias é um dos meios mais antigos dialógico (ou dialético) que tem como principal
de interação humana, usada desde os primór- característica provocar e dirigir-se ao quem esdios da humanidade para transmitir valores cuta chamando-o a participar, a interagir com
morais, conhecimentos; para estimular a ima- o texto. “Um eu-narrador que se dirigia contiginação e a fantasia; e, contemporaneamente, nuamente a um tu, a alguém que, entretanto,
para disciplinar e desenvolver o interesse pela não se faz ouvir na superfície da narrativa, mas
de certa forma a provoca” (COELHO, 2000, p.
leitura. Necessidades basilares do homem.
68).
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Complementando o Pensamento de
Coelho, Abramovich (1993, p. 23) enfatiza 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!”. Portanto, essa perspectiva de estimular e envolver
a criança a participar da história que está sendo contada deve estar presente na metodologia do/a professor/a que utiliza a contação de
história em sua atividade na sala de aula.
Por outras palavras, o/a professor/a,
ao contar uma história, deve envolver a criança e fazê-la identificar-se com os personagens.
Pois, ao interagir com a história, a criança passa a despertar emoções como se estivesse vivendo o que ali lhe é narrado, permitindo que,
através da imaginação, exercite a capacidade
de resolução de situações cotidianas (COELHO, 2000).

Sobre a temática contar/recontar, Silva e Vilar (2002) nos diz que no exercício de
contar história não existe apenas uma continuidade na ação, mas também uma reversibilidade de papéis. O/a professor/a contador/a de
história, de início, tem o poder do saber e do
organizar e de definir o que, como, quando e
onde contar, no entanto, terminada essa etapa,
o aluno passa a ser o sujeito da ação e não
mais o professor.
Acrescenta ainda que em qualquer faixa-etária, por mais que os comandos sejam os
mesmo em um universo de sala de aula, “lida-se, querendo ou não, com o elemento surpresa, que é a singularidade de cada pessoa”,
manifesto na forma do sujeito perceber e captar o mundo, nas suas experiências atreladas
ao contexto imediato, e na intertextualidade
expressa na fala ou na escrita do recontador
(SILVA; VILAR, 2002, p. 61).
A atividade de contar e de recontar história auxilia a criança a desenvolver e reorganizar seus esquemas, e permite que ela construa
seus sentidos enquanto expõe e desenvolve
habilidades significativas para o seu desenvolvimento. De acordo com Silva (2010) a literatura tem papel importante para a humanidade, é
a partir dela que podemos unir os mitos fundamentais da comunidade, de seu imaginário e/
ou de sua ideologia.

Após contar a história, a criança deve
ser estimulada a recortá-la, e, para tanto, é preciso que se dê tempo para ela pensar e possa dar outro final à história, acrescente e/ou
modifique. Um exercício para desenvolver na
criança o poder de imaginação e de observação, ressaltando que as pausas que a criança
faz refletem o momento em que o interdiscurso ouvido passa gradativamente a fazer parte
intradiscurso (COELHO, 1991). Quando reconta, a criança estabelece uma relação entre o
Acrescenta ainda que nas atividades
fantasioso e a realidade e demonstra interesse educativas “a literatura oral e escrita assume
durante essa atividade.
uma parcela prioritária na formação do indivíduo, pois a partir dos contos é possível reA Criança de 3 a 6 anos de idade, passar uma história real, seja escrita nos dias
por exemplo, encontra-se na fase mágica, fase atuais ou mesmo há séculos, como relata as
marcada pelo interesse, pelo faz-de-conta e ex- histórias míticas e religiosas” (SILVA, 2010, p.
pectativas de que tudo se resolve a partir de 04).
toques mágicos. Este é um período em que
a criança solicita o “conte outra vez”, o tempo das repetições e interesse por histórias de
fadas, pelo elemento maravilhoso que possui
(COELHO, 1991).
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ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA
INFANTIL
Nas práticas pedagógicas de leitura
de literatura infantil é comum à utilização dos
textos como pretexto para a aprendizagem de
valores morais ou conteúdos curriculares sem
se ter noção dos problemas que este tipo inadequado de prática pode causar (ORLANDI,
1996; SOARES, 2004; BRANDÃO, 2005). Isto
se deve ao fato da escola desconhecer especificamente a função e a importância da literatura
na formação do aluno, bem como a falta de
intimidade do professor com os livros na sua
prática social de leitura.

Sendo assim, cabe ao professor ter o
cuidado de fazer das experiências de leitura
algo realmente prazeroso e gratificante para as
crianças. E se quiser prolongar este prazer é
preciso propor atividades lúdico-artísticas afinadas com o texto literário e não destruir o prazer da leitura com atividades chatas, repetitivas
e que não tem a ver com a leitura feita.

Contudo não se faz necessário desenvolver sempre atividades após a leitura da literatura infantil, é muito importante realizar leituras sem compromisso algumas leituras livres.
Cagliari (1989) afirma que “[...] às vezes uma
simples leitura basta. Nem tudo o que se lê
precisa ser discutido, comentado, interpretado”
De acordo com Coelho (2000) apesar (CAGLIARI, 1989, p.181).
dos textos literários terem conseguido entrar no
Entretanto Monteiro (2004) comenta a
espaço escolar, não significa, exatamente, que
a escola saberia que lugar eles deveriam ocu- importância de promover atividades de leitupar. Assim a leitura de leitura literária, fica re- ra que permitam aos alunos conquistar o uso
legada à leitura para aprender, promovendo a desejável e eficaz da leitura, onde a razão de
inadequada escolarização da literatura infantil. ser das propostas de leitura e escrita seria a
compreensão ativa e não a decodificação e o
Para que as crianças aprendam a apre- silêncio que tanto empobrece a noção e o uso
ciar o momento da leitura, o professor precisa da leitura.
ser exemplo para seus alunos, demonstrando
seu contato e gosto pela leitura, lendo com interesse, mas primeiramente, ele deve ser um
leitor. Através do incentivo e de seu exemplo,
conduzirá o aluno com maior segurança ao hábito da leitura, criando um ambiente agradável
e realizando atividades significativas para proporcionar o hábito e o gosto das crianças pela
leitura. Nesse sentido alguns autores (REGO,
1988; ABRAMOVICH, 1993; FRANTZ, 2005)
têm destacado a importância do professor
como modelo de leitor para as crianças, pois
“[...] o professor que lê histórias, que têm boa e
prazerosa relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler tem um papel fundamental:
o de modelo para as crianças” (RCNEI, 1998,
P.144).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa mostrou que incentivar a leitura, às vezes, se torna difícil, pois existem os mais variados meios de comunicação que atraem os alunos e desviam o contato com
os livros e as possíveis visitas às bibliotecas. O que se constata é um distanciamento da riqueza
proporcionada pela literatura infantil, tanto em casa como nas escolas.
As atuais condições socioeconômicas da família, que levam os pais ao trabalho fora de
casa, não possibilitam mais às crianças aqueles momentos prazerosos em que poderiam ouvir
histórias, contadas por algum de seus familiares ou por pessoas de seu aconchego. Além disso,
os pais e demais familiares sentem-se atraídos pela televisão, que preenche seus raros momentos de folga. Por isso, as crianças, umas mais, outras menos, todas sentem grande atração pela
televisão. O aparelho está ao alcance delas, os programas são atraentes, coloridos, movimentados, alegres e criativos, trazem sempre novidades e surpresas para o público infantil.
A escola, portanto, torna-se um espaço específico e privilegiado onde a criança pode
entrar em contato direto com a literatura escrita para ela. No entanto, a forma como essa relação
se dá nem sempre é satisfatória. O aspecto lúdico e a relação prazerosa com o texto, frequentemente, não são levados em consideração. A literatura infantil pode ser uma atividade lúdica,
quando dirigida à ficção e a poesia. Se, ao invés de primar pelo lúdico e pela atividade crítica,
a escola burocratizar excessivamente a leitura, poderá afastar o aluno do universo literário, pois
irá impedi-lo de construir sentido.
Acredita-se que é papel da escola auxiliar na formação de leitores por meio do diálogo com os diversos gêneros literários. Assim sendo, o papel da literatura nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, não se esgota na tarefa de proporcionar o prazer de ler. Na alfabetização,
a relação entre aluno e texto é ainda mais importante, pois o texto literário torna-se mais uma
revelação do que um elemento a ser decodificado, uma vez que conduz à auto compensam e
ao estabelecimento de ricas relações interpessoais, uma função que leva ao aluno a perceber a
linguagem como algo concreto, importante e significativo.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NAS SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: A dificuldade de aprendizagem tem cada dia mais prejudicado o desenvolvimento educacional, pessoal e social dos alunos contemporâneos, uma vez que os deixam desmotivados, com baixa
autoestima e sem estímulo para buscar por conhecimentos, informações e saberes, cabendo assim
a escola e a seus profissionais auxiliarem e facilitarem o desenvolvimento de ações que venham
superar ou ao menos minimizar os problemas e consequências proporcionadas pelas dificuldades
apresentadas em sala de aula. O trabalho apresenta como objetivo principal pesquisar, descobrir e
assimilar as dificuldades de aprendizagem que abarcam o campo da leitura e da escrita nos alunos
que se encontram inseridos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Muitas das dificuldades apresentadas são provenientes de situações que por motivos diversos são ignorados pelo professor, o
que acaba gerando rótulos e estereótipos que acompanham o indivíduo por toda sua vida acadêmica, gerando déficits no desenvolvimento de diferentes habilidades e competências cognitivas. Para
responder as questões levantadas pelos pesquisadores, os mesmos optaram pela metodologia de
pesquisa bibliográfica que visa oportunizar o levantamento e a análise de diferentes dados, contribuindo assim para a construção de saberes inovadores acerca do tema, possibilitando também a
obtenção de maiores informações relacionadas à atuação profissional e ao favorecimento de ideias
e aprendizagens diversas. A dificuldade de aprendizagem é um problema que pode ser amenizada
mediante o desenvolvimento de ações, estratégias e metodologias educativas estimulantes e motivadoras, que oportunizam aos alunos o desenvolvimento de aprendizagens categóricas, absolutas e
relevantes que venham atender as necessidades e dificuldades apresentadas pelos alunos.

Palavras-chave: Dificuldade; Aprendizagem; Ensino Fundamental; Escrita; Leitura; Superação.
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INTRODUÇÃO

A

dificuldade de aprendizagem é uma atribulação que tem prejudicado cada dia
mais alunos, principalmente envolvendo a leitura e a escrita junto aos alunos que
estão na fase inicial do Ensino Fundamental e, quando estas por algum motivo
não são identificadas precocemente, acabam por rotular a criança durante o desenvolvimento de
sua vida acadêmica, visto que passam a deixá-los desmotivados, com baixa estima, fatos estes
que acabam aumentando cada vez mais suas dificuldades.
Sendo a escola um ambiente para o desenvolvimento de aprendizagens intensas, o
professor deve ser o instrumento auxiliador, facilitador e estimulador de ações que venham oportunizar a superação ou ao menos minimização dos problemas causados pelas dificuldades de
aprendizagem, necessitando para tanto trazer para a sala de aula, metodologias e estratégias
que oportunizem aprendizagens velozes, executáveis, duradouras e expressivas para o aluno,
favorecendo a efetivação de aprendizagens qualitativas que irão acompanhá-lo por toda sua vida
acadêmica.
O trabalho apresenta como objetivo geral pesquisar, descobrir e assimilar as dificuldades de aprendizagem que abarcam o campo da leitura e da escrita nos alunos que se encontram
inseridos nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, como objetivos específicos: identificar as
características e peculiaridades que envolvem as dificuldades de aprendizagem na leitura e na
escrita; analisar o uso das novas tecnologias como ferramentas auxiliadoras no processo ensino
aprendizagem; destacar práticas e intervenções pedagógicas que venham auxiliar os alunos
com dificuldades.
Sendo assim, a justificativa para seu desenvolvimento se apoia no fato de que é de extrema importância e necessidade que o profissional compreenda as dificuldades de aprendizagem
apresentadas pelos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental uma vez que muitos dos
alunos chegam a esta fase de escolarização apresentando inúmeras dificuldades, provenientes
de inúmeras situações que ao serem ignoradas pelo professor acabam gerando rótulos e estereótipos que poderão acompanhá-lo em sua vida acadêmica, daí a importância de se identificar
tais dificuldades o mais precocemente possível, para que assim seja possível oferecer ao aluno
o apoio necessário para o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas eficazes
e de qualidade.
Para impedir que as dificuldades de aprendizagem apresentadas no início do Ensino
Fundamental acabem se transformando em fracassos ou evasões escolares, é imprescindível
que todos os profissionais envolvidos com a educação, juntamente aos familiares dos alunos,
unam forças para minimizar toda e qualquer dificuldade que possa vir a afetar o aluno, não apenas cognitivamente, mas também social, pessoal e emocionalmente.
As problemáticas que envolvem o trabalho são: Quais as principais características que
envolvem as dificuldades de aprendizagem no Ensino Fundamental? Quais as ferramentas, recursos e intervenções que podem ser utilizadas para amenizar as dificuldades de aprendizagem? Como o uso das novas tecnologias podem auxiliar os alunos com dificuldades?
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Para responder a estas e outras questões, o pesquisador optou pela metodologia de
pesquisa bibliográfica, visando oportunizar o levantamento e a análise de diferentes dados produzidos por autores que buscam por soluções dentro do objeto de estudo, levando assim os
pesquisadores a construírem saberes inovadores acerca do tema, bem como obter maiores
informações relacionados à atuação profissional, vindo assim favorecer a combinação de diferentes ideias e aprendizagens.
Dentre os autores pesquisados destacam-se Coelho (2001), Ferreiro (20010, Fonseca
(1995), Scoz (1994), Vygotsky (1996), entre outros de igual importância e valor dentro do campo
educacional. O diagnóstico precoce juntamente à inserção de intervenções pedagógicas comprometidas e de qualidade visam oferecer aos alunos com dificuldades de aprendizagem, possibilidades maiores quanto à assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de aprendizagens
profundas dentro de seu ritmo próprio, podendo assim assegurar seu resultado educacional a
médio e longo prazo.
A realização deste trabalho visa apresentar a todos os profissionais envolvidos com a
educação que a dificuldade de aprendizagem pode ser amenizada mediante a apresentação de
condições adequadas de aprendizagem, bem como estímulos e motivações que direcionam a
um aprendizado categórico, absoluto e relevante. Todo trabalho pedagógico envolve o atendimento as necessidades e dificuldades dos alunos e para tanto, o trabalho profissional do professor deve ser permanente, profundo e envolvido.
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aprendizagem se encontra desequilibrado e
que as aprendizagens são realizadas de maSegundo estudos de Fonseca (1995), neira diferenciadas do esperado”.
a dificuldade de aprendizagem é uma temática
Os alunos apresentam dificuldades no
que contorna divergentes conflitos frente a sua
aprender
por diversas condições que podem
ideia, constituindo assim diferenças entre explicações e princípios. No entanto, mesmo dian- estar associadas aos próprios alunos; a falta
te dos embaraços conceituais, as dificuldades de circunstâncias; a inaptidão ou formação frade aprendizagem necessitam ser identificadas, ca do professor; problemas cognitivos ou de
concebidas e passar por intervenções o mais linguagem; problemas sociais, emocionais ou
breve possível, tanto de maneira direcionada, acadêmicos; dificuldades de apreensão e dojá para tratamento, ou apenas com aspecto mínio de conteúdo; entre outros.
preventivo.
Scoz (1994) destaca algumas condiNo decorrer de todo o processo ensi- ções que inspiram no desenvolvimento das dino aprendizagem, é fácil deparar com alunos ficuldades em aprender. Dentre eles:
que apresentam diferentes dificuldades que os
• Escola – desajuste curricular e avaliativo;
levam a não aprendizagem, ao não saber ler e
dificuldade na concordância entre professor/
escrever, e assim conduzindo-os a infelicidade
aluno ou aluno/aluno; carência de auxílio
escolar, fato este que muitas vezes os levam a
escolar frente às dificuldades apresentadas;
serem designados como burros, preguiçosos,
desatentos, deficientes, entre outros.
uso de material e recursos pedagógicos desanimadores e obsoletos; falta de estímulo
Para Fonseca (1995) uma criança que
e/ou motivação; classes superlotadas;
manifesta dificuldade de aprendizagem não
• Fatores intelectuais ou cognitivos – difideve ser considerada como uma criança deculdade em compreender os conhecimentos
ficiente, pois, ela é uma criança normal, que
e saberes divulgados em sala de aula; falta
aprende de maneira individualizada, mais que
de atenção e concentração;
possui sim uma capacidade cognitiva positiva
• Carência física ou sensorial – dificuldaque, quando encorajada da maneira eficaz atrai
de auditiva ou visual; dificuldade em aderir
aprendizagens intensas e apreciativas.
ao padrão de aprendizagem dos demais alunos; alterações neurológicas;
As dificuldades de aprendizagem po• Linguagem – deficiência na permuta de
dem envolver os aspectos da leitura, da escrita
conhecimentos entre a criança e seus famiou dos cálculos matemáticos e, dentro da leliares; uso da linguagem restrita, carente e
gislação, os alunos podem encontrar enfoques
ultrapassada;
que lhes atestem a chance de aprender, inde• Fatores afetivos e emocionais – oposipendentemente das dificuldades apresentadas,
ção entre professor e aluno; repulsão pela
porém, muitas crianças com dificuldades não
disciplina ensinada; falta de segurança e
encontram resguardos educacionais positivos
interesse pela escola; decepções afetivas
e pertinentes para alcançarem uma aprendizaderivadas de comunicação impróprias; pais
gem regular, necessitando assim contar com
opressivos e punitivos; diminuição da autoiinstituições educacionais que estipulem um
magem; inaptidão das famílias na prova de
sistema de ensino ajustável, com práticas peafeto e carinho; falta de incentivo familiar;
dagógicas variadas e ajustes curriculares para
• Fatores ambientais – falta de contato
que assim, consigam assistir e se desenvolver
cultural; falta de desafio para aprender;
junto aos demais alunos de sua turma.Santos
(2009, p.7) evidencia que: “[...] quando se está
• Deficiência não verbal – dificuldade com
diante de uma criança com dificuldades de
a coordenação global, lateralidade, organiaprendizagem, não significa que essa criança
zação espacial e temporal, isolamento visual
não aprende, mas sim que seu processo de
e auditivo.

DIFICULDADE EM APRENDER
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As dificuldades podem apresentar diferentes potências, diferentes prognósticos e
comportamentos que necessitam ser brevemente constatados e encaminhados para um
programa educacional mais orientado.

As dificuldades de aprendizagem ocasionam nos alunos baixos níveis de autoestima
e de autoconfiança, o que os levam a desenvolverem sofrimento, afastamento, ansiedade,
infelicidade, desmotivação, estresse e até depressão, podendo levá-los ao fracasso ou a
Todo professor ao ser introduzido no evasão escolar.
sistema educacional deve ter absoluta sapiência de que deve conduzir seu olhar cotidianaDentre as dificuldades de aprendizamente para o processo ensino aprendizagem gem mais vistas atualmente, destaca-se a Dise para o auxílio dos alunos, considerando-os lexia (dificuldade na área da leitura, escrita e
como seres sociais, envoltos em diferentes cul- soletração), porém, é fácil nos esbarramos
turas, linguagens e valores.
com dificuldades como a Disgrafia (dificuldade
na escrita em termos de caligrafia e coerênSegundo Moojin (1999, p.2), em toda cia), Disortografia (dificuldade que prejudica
sala de aula “[...] existem alunos que, por dife- aos talentos da sentença escrita), Discalculia
rentes motivos, não acompanham seus pares, (inaptidão do pensar, avaliar ou refletir conceiindependentemente do nível de complexidade
tos matemáticos), dislalia (distúrbio na repreendos conteúdos ou da metodologia utilizada nasão das palavras), TDAH – Transtorno de Défiquele contexto específico”.
cit de Atenção e Hiperatividade (dificuldade de
atenção, hiperatividade e impulsividade).
É essencial que os pais e/ou responsáveis, professores e demais profissionais
Diante de tantas dificuldades que poestejam envolvidos em orientar o aluno com
dificuldades de aprendizagem a um momento dem ser encontradas dentro do sistema educaeducacional que venha aumentar sua capaci- cional, é inegável a necessidade de se aplicar
dade de pensamento, observação e domínio na mudança de qualidade das escolas como
da vida como um todo, levando-os a estrutura- um todo, ou seja, envolvendo a composição
rem e praticarem ações com o maior número de conhecimentos, processos avaliativos, teorias de administração, formação de professopossível de acordos e competências.
res, acordo quanto aos projetos e currículos
Todos os envoltos diretamente com a pedagógicos, aprovação e consideração frente
criança que apresenta dificuldade devem en- ao conhecimento prévio dos alunos, formação
tender que sua não aprendizagem ocorre de- continuada em serviço para todos os profisvido a um agrupamento de condições que po- sionais envolvidos na área educacional, entre
dem ser breves ou perseverantes ao longo do outros, aspirando assim alcançar uma educatempo, exigindo assim, de todos, atenção, afe- ção alterada, com pontos positivos, que não
tividade, organização de informações, estraté- escondam situações problemáticas, mas sim
gias educacionais e comunicacionais, que ve- que acreditem na competência de cada aluno,
nham minimizar as dificuldades apresentadas. onde ser diferente é motivo para desenvolver
um trabalho relevante em prol ao sucesso do
Portanto, Santos (2009, p.10) ressalta processo ensino aprendizagem.
que o professor deve estar cada vez mais atento “[...] às fases do desenvolvimento da criança, para que ele possa intervir adequadamente, proporcionando situações educativas que
vão ao encontro do seu nível de compreensão
e abstração, para que haja uma aprendizagem
efetiva”.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Segundo Reis (2014), após diagnosticada a dificuldade de aprendizagem do aluno, é de extrema necessidade e importância
que os professores, em concordância com a
equipe escolar construam um projeto de intervenção pedagógica que venha auxiliar o aluno
quanto a elucidar ou ao menos diminuir as dificuldades e/ou limitações apresentadas frente
ao processo de aprendizagem. Para tanto, é de
extrema importância que sejam elaboradas atividades, metodologias e ações onde todos os
alunos possam participar de maneira participativa e responsável junto ao desenvolvimento
de um processo ensino aprendizagem efetivo
e eficaz.
O uso de estratégias lúdicas e recursos audiovisuais são recursos que visam auxiliar o aluno com dificuldade quanto a conquista
e entendimento dos conteúdos que envolvem
a leitura, a escrita e a interpretação de textos,
favorecendo assim o desenvolvimento de contatos diretos com o mundo ao qual se encontra
inserido (REIS, 2014).
A partir do momento em que o aluno
com dificuldade se torna partícipe em ações
de alfabetização e letramento, onde são desenvolvidas e cumpridas diferentes práticas sociais
ligadas diretamente à leitura e à escrita, esse
aluno passa a crescer frente às competências
relacionadas a tais habilidades, assegurando
assim significativas aprendizagens que tornam
o processo educacional cada vez mais alegre,
estimulante e concreto (REIS, 2014).

Através da leitura e da escrita, os sujeitos conseguem efetivar seus laços afetivos,
associando interesses, resolvendo possíveis
conflitos e problemas existentes e assim, se
adequando a constante busca e efetivação de
informações e saberes. O conhecimento é o
processo ao qual forma o ser humano como
ser social, por isso, quanto mais cedo esse
processo se concretizar, mais cedo ele alcançará bons e efetivos resultados quanto ao seu
crescimento e formação pessoal, social, cultural e cognitiva. Cabe às escolas ingressarem
seus alunos em ações que oportunizem melhor
entendimento de sua língua materna e seus diferentes objetivos comunicacionais, tanto orais
quanto escritos (REIS, 2014).
Frente aos alunos com dificuldades de
aprendizagem, cabe ao professor procurar trabalhar com textos que abordam personagens
e situações que estejam inseridas no cotidiano
do aluno, ou seja, textos que lhe ofereçam uma
explicação direta e compreensível do mundo
que o rodeia, favorecendo assim seu desenvolvimento, engrandecendo sua existência e motivando a aprendizagem da leitura e da escrita
de maneira agradável (REIS, 2014).

O uso de contos de fadas como instrumento pedagógico frente ao afastamento das
dificuldades de aprendizagem deve ser compreendido pelo professor de maneira receptiva,
visto que os contos promovem nas crianças
seu desenvolvimento imaginário, a construção
de diferentes conhecimentos e saberes, levando-os a se interessarem pelo hábito da leitura
e pela utilização deste processo como ação
As atividades lúdicas são excelentes social.
ferramentas pedagógicas, pois alimentam a
A prática da leitura deve ser inserida na
criatividade e a imaginação infantil ao ponto
de que estes motivem direta e positivamente o criança desde sua mais tenra idade, através de
desenvolvimento e a aquisição da leitura e da ações concretas e de simples entendimento.
Neste sentido, os contos vêm de maneira natuescrita.
Saber expandir seu conhecimento sig- ral, trabalhar o consciente e o inconsciente da
nifica, para todo ser humano, um indiscutível criança, proporcionando diferentes visões de
poder de saber que está relacionado as ações mundo, criação estruturada de sua personalide respeito e valorização de seus semelhantes dade, superação de inseguranças e dificuldades. A leitura de contos auxilia o aluno frente
(REIS, 2014).
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à superação de suas dificuldades, relacionando-se diretamente com a linguagem de acordo
com os seus conhecimentos. Reis (2014, p.11)
enfatiza que
[...] é principalmente através da leitura que os alunos
poderão encontrar respostas para seus questionamentos, dúvidas e indagações, sobretudo no que concerne
aos caminhos por onde penetram na construção de seu
conhecimento, e não apenas vinculados e dependentes
de uma metodologia tradicional (REIS, 2014, p.11).

Sendo as dificuldades de aprendizagem provenientes em sua maioria de situações
familiares, sociais ou educacionais, a contação
de histórias vem na oposição de tais dificuldades, com o intuito de motivar, equilibrar as
ansiedades, desenvolver confiança, readaptando-a a realidade de maneira positiva.
Coelho (2001) salienta que o uso de
diferentes gêneros literários na sala de aula auxilia na remoção das dificuldades, pois quando
ouve uma história, a criança muda seu comportamento, passa a compreender o mundo,
explicar conceitos, elucidar dificuldades e assim passa a desenvolver uma aprendizagem
de qualidade, mesmo diante de suas dificuldades de aprendizagem.

reconhecimento de sentimentos como amor,
ódio, alegria, tristeza, maldade, amizade, entre
outros, e assim consequentemente, promove
o gosto pela leitura e melhora sua habilidade
leitora.
Já para muitos, a dificuldade de aprendizagem abrange principalmente a aprendizagem da escrita, visto que envolve uma
constância de linhas, traçados, nomeações,
conhecimentos dos sons referentes a cada
letra, concordância e formação de palavras e
frases. Assim, o ato de escrever torna-se um
processo difícil dado sua natureza social e a
falta de entendimento entre as relações da escrita. Segundo Cagliari (1993), a escrita é uma
atividade que faz parte da vida humana desde
muito cedo e por isso, sua aquisição e entendimento são de extrema importância e necessidade, visto que o cotidiano envolve inúmeras
atividades envoltas com a escrita.
Por meio da escrita, todo indivíduo adquire novos conhecimentos, justifica as relações interpessoais, se comunica com o mundo
interno e externo e se torna um ser social, sem
desapontamentos. Ao diagnosticar a dificuldade relacionada à escrita, o professor deve desenvolver uma intervenção intermediária, que
envolvam a todos, o aluno, o conhecimento e
sua dificuldade. Dantas e Alves (2011, p.71)
salientam que as brincadeiras são ações que
permitem as crianças com dificuldades “[...]
aprender a enfrentar desafios, lidando com as
vitórias e derrotas, discutir regras e limites, facilitando a socialização e o desenvolvimento da
inteligência”.

Motivar a aprendizagem de uma criança
com dificuldade através de textos literários acaba auxiliando-a tanto mental quanto comportamentalmente, uma vez que o texto trabalhado
pode ir defronte às relações diferenciadas vividas pela criança naquele dado momento, que
pode estar proporcionando tais dificuldades.
Capelatto (2012, p.110) deixa claro que “[...]
os contos de fadas se tornam um instrumento
valioso para se aprender sobre os problemas
As atividades direcionadas à minimizados seres humanos e as prováveis soluções, ção das dificuldades de aprendizagem devem
ajudando a criança a dar sentido coerente aos ser inseridas para as crianças, sem obrigação,
seus turbilhões de sentimentos”.
onde o desenvolvimento das mesmas provoquem determinações e deixe a criança calma,
O trabalho com contos evidência então oportunizando a demonstração de interesse, o
um aumento qualitativo no vocábulo da criança desenvolvimento da curiosidade e a estima de
e em seus conhecimentos, bem como ajuda suas conquistas e sucessos.
na identificação e compreensão de figuras de
linguagem, averiguação de pequenos detalhes,
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O ato de aprender é grandioso e envolve para tanto a produção de sentidos e, para
que esta aprendizagem seja concreta para a
criança, é necessário que as atividades a serem desenvolvidas de maneira a abarcar não
apenas o conteúdo educacional e cognitivo,
mas também social, emocional e afetivo:
[...] a criança precisa ser estimulada por meio de situações inovadoras, utilização de materiais adequados às
especificidades de cada necessidade educacional, e os
níveis cognitivos de cada criança, pois a aprendizagem
somente acontece se for respeitado o modo peculiar
e o ritmo em que cada um aprende (XAVIER; PAIVA,
2014, p.4).

Dentro deste enredo, é importante salientar que todos os conteúdos a serem passados às crianças, principalmente aqueles
que apresentam dificuldades, devem estar em
adesão com seu nível de desenvolvimento cognitivo e auxiliar de maneira qualitativa na verificação do porque a não aprendizagem dos
alunos, ou seja, quais as reais situações que
impossibilitam a criança de crescer em suas
aprendizagens de maneira eficaz a sua idade
cronológica e cognitiva (XAVIER; PAIVA, 2014,
p.4).
A dificuldade envolvendo o processo
da escrita abrange não apenas as letras do alfabeto, como também a escrita de números, a
ordem das sílabas, entre outros. O desenho da
linguagem escrita também pode sofrer muitas
interferências, tais como a troca de letras semelhantes, a confusão de sílabas, falta e troca
(XAVIER; PAIVA, 2014).
Atividades aplicadas para estes casos
devem ser envoltas práticas lúdicas, formação
de palavras por meio de desenhos e figuras,
compreensão de letras, produção textual, escrita do próprio nome e dos colegas, jogos educativos, uso de revistas e jornais, entre outros.
No processo educativo, é necessário que haja
uma constante e efetiva relação entre coordenação pedagógica, professores e pais, com o
objetivo único de motivar as crianças com dificuldades de aprendizagem e suas características envolvendo a falta de atenção e a baixa
concentração (XAVIER; PAIVA, 2014).

Desta maneira, o apoio pedagógico
torna-se importante no ponto em que auxiliará o professor quanto ao desenvolvimento de
propostas enriquecedoras, permitindo que a
criança seja estimulada, se sinta calma e pronta para a aquisição dos mais diversos tipos de
conhecimentos e saberes. Ferreiro (2001) deixa claro a importância do professor frente à minimização das dificuldades de aprendizagem,
uma vez que é este profissional que conhece o
pensamento cognitivo da criança, seus anseios
e limitações educacionais e diante disso, planejar e desenvolver atividades concretas que
convidem as crianças a ler e escrever coisas
envolvendo hipóteses, ideias e as mais diversas situações de ensino aprendizagem.
De dois em dois meses, é necessário
averiguar a ascensão dos alunos com dificuldades para assim elaborar estratégias originar
e direcionar as intervenções de maneira a auxiliar cada vez mais os alunos, possibilitando,
muitas vezes, até a mudança de princípios,
a fim de expressarem o que sentem, mesmo
quando se renunciam a ler ou escrever (FERREIRO, 2001).
A memorização tão comum na educação tradicional não provoca o aprendizado
enquanto que, o pensar sobre a escrita e seu
uso social promove a aprendizagem de leituras
e escritas que, vão atender as reais necessidades apresentadas pelos alunos. Situações
didáticas adaptadas às necessidades e dificuldades apresentadas pelas crianças devem
estar em consonância aos conteúdos e as informações transmitidas, para que assim os alunos possam avançar em suas aprendizagens
(FERREIRO, 2001).
A relação estabelecida do aluno com
dificuldades de aprendizagem junto a diferentes níveis de conhecimento promove intercâmbios significativos de ideias, estabelecendo assim ações analíticas entre o que é falado ou
lido e o que é escrito, oportunizando assim a
aprendizagem de maneira concreta, racional e
compreensível (FERREIRO, 2001).
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USO DO COMPUTADOR NA
ALFABETIZAÇÃO
Ao se pensar em alfabetização é necessário, em primeiro lugar, levar em conta
os problemas enfrentados pelas crianças e as
hipóteses que elas mesmas fazem da escrita
para, então, criar um tipo de intervenção adequada do seu processo de desenvolvimento
dessa aprendizagem, ou melhor, quais práticas
utilizar para introduzir a criança na língua escrita.
Segundo Vygotsky (1996), a linguagem
é um dos principais instrumentos que auxiliam
os alunos em seu desenvolvimento e formação
infantil. Com a chegada do computador ao dia
a dia de todo ser humano, as crianças passaram a ter acesso a diferentes tipos de leitura o
que torna o computador uma ferramenta pedagógica que vem provocar nos alunos diferentes
intervenções, questionamentos e assim consequentemente maior rapidez de informatização.
Ferreiro e Teberosky (1985, p.19) salientam que “[...] nenhuma prática pedagógica é neutra”, reforçando assim a importância
de diferentes fontes, técnicas e materiais de
aprendizagem, sendo o computador um desses instrumentos que auxiliam as crianças no
desenvolvimento do processo de leitura e escrita.
Com a entrada do computador e da internet no sistema educacional, as crianças passam a ter acesso ao universo leitor de maneira cada vez mais diferenciada, fugindo assim
do padrão de desenvolver uma leitura apenas
por meio de livros.Um dos objetivos do uso do
computador na alfabetização é a revisão textual
que acontece em tempo real por meio do editor de texto (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).

Quando o computador é usado para
passar a informação ao aluno, assume o papel
de máquina e a abordagem pedagógica é a
instrução auxiliada por ele com a intervenção
do professor, que questiona e provoca o aluno
para que possa haver uma interação entre a
máquina e a criança. A Internet auxilia a criança
a raciocino rápido e lógico, somente ao olhar
na tela já sabe se a busca é satisfatória ou não
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).
A leitura que se faz é diferente da leitura ensinada antes na escola, começava do
início e seguia até o fim da página. Isso é interessante, porque na Internet, numa busca, é diferente, tem de ter critérios e selecionar, ler de
todos os pontos. A Internet traz um novo tipo
de diversidade à escola. Sendo assim, concluímos que, esta leitura ampla obriga o leitor a
ter conhecimento do escrito, para encontrar as
informações que necessita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).
Portanto, entendemos que para ler no
computador é necessário saber ler com destreza fora dele e a escola terá que agilizar a
alfabetização e o processo de leitura de seus
alunos para não ficar na retaguarda da “Era da
informática”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento do trabalho exposto optou-se pela metodologia de pesquisa
bibliográfica, tendo como fonte de investigação
o tema “Dificuldades na aprendizagem na leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, onde a partir dos objetivos propostos
foi possível combinar diferentes ideias e suas
fundamentais propagações.
Rodrigues (2006) destaca que o desenvolvimento de trabalhos baseados na metodologia de pesquisa bibliográfica envolve a
construção de resumos dos assuntos abordados, visto que a pesquisa faz uso de trabalhos
e estudos já realizados, visando aumentar o
desenvolvimento aprendiz.
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Utilizou-se no trabalho o método de
pesquisa qualitativa, descrevendo o vínculo
existente entre os objetos propostos e a produção de resultados, envolvendo para tanto, o
interesse dos pesquisadores e as disciplinas
curriculares relacionadas.
Segundo Lima e Mioto (2007, p.32), as
pesquisas bibliográficas oportunizam o levantamento e a análise de diferentes dados, visto que envolve “[...] um conjunto ordenado de
procedimentos de busca por soluções, atento
ao objeto de estudo, e que por isso, não pode
ser aleatório”.

Os resultados alcançados foram considerados como favoráveis pelos pesquisadores, pois favoreceu o agrupamento de diversos
conhecimentos teóricos a respeito do tema,
o que contribuiu direta e efetivamente para a
exploração e averiguação de possíveis ações
ligadas à atuação profissional. Além do o objetivo científico, o presente trabalho também veio
cumprir com os requisitos necessários para a
obtenção de grau acadêmico e na formação
dos pesquisadores universitários, além de operar como ferramenta de auxílio a diferentes e
futuras pesquisas.

Todo o assunto foi abordado sob diferentes estratégias e interpretações que favoreceram a criação de produções, estímulos,
conflitos e assim consequentemente conhecimentos, análises e compreensões reais diante
do assunto abordado. Toda a redação textual
ocorreu com qualidade técnica e científica, envolvendo as normas estabelecidas pela ABNT
(2011), visando assim garantir maior qualidade
no desenvolvimento do trabalho, oportunizando a apresentação de textos mais reduzidos e
ordenados, abordando as questões mais pertinentes que favoreceram a construção teoria do
trabalho.
A metodologia escolhida oportuniza
aos pesquisadores o contato imediato com
diferentes dados registrados e publicados em
livros, revistas, artigos científicos, monografias,
bibliotecas virtuais e textos dispostos na internet, buscando assim por respostas inovadoras
que puderam alicerçar saberes, bem como definir a futura vida profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo de todo o estudo foi possível analisar diferentes dados teóricos e práticos envolvendo as práticas pedagógicas, o processo educativo, as dificuldades de aprendizagem e a
superação e/ou minimização das mesmas, com o intuito de alcançar o atendimento qualitativo
das necessidades cognitivas apresentadas pelos alunos.
Dessa forma, para conter as dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita neste
período de alfabetização, o professor deve desenvolver um planejamento orientado e sistemático, tendo por base as dificuldades apresentadas, o possível desinteresse dos alunos, o uso de
metodologias falhas, entre outros.
Para amenizar as dificuldades, é necessário primeiramente capacitar os professores,
oportunizando a estes o aprofundamento teórico e prático em ações educativas proativas que
auxiliem no desenvolvimento eficaz da aprendizagem, possibilitando também o desenvolvimento
de conteúdos satisfatórios que conduzam a participações coletivas e integrais, proporcionando
assim interações efetivas e eficazes.
É preciso que a escola contemporânea esteja inserida dentro do contexto tecnológico,
com o intuito de proporcionar bases transformadoras e a busca por melhorias educacionais que
venham favorecer o processo de alfabetização, levando os alunos a mostrarem interesse e prazer na aquisição de novos conhecimentos, bem como no aprimoramento daqueles já existentes.
Portanto, é fácil compreender que para um desenvolvimento significativo e qualitativo do
processo de alfabetização e, para a superação de possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos, torna-se imprescindível o desenvolvimento de metodologias e práticas que direcionam os
alunos para a apropriação de diferentes conhecimentos e habilidades, levando-os a se sentirem
totalmente capazes de desenvolverem aptidões intelectuais, morais e emocionais.
Vale ressaltar que toda e qualquer dificuldade de aprendizagem apresentada nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (por menor que pareça) deve ser observada e acompanhada
atentamente por professores e familiares e, direcionada a profissionais especializados, caso necessário, para que assim seja possível possibilitar o real e efetivo desenvolvimento do aluno. As
dificuldades de aprendizagem podem levar o aluno ao fracasso ou a evasão escolar e, por isso,
necessitam ser cuidadas com veemência o mais breve possível.
A ação pedagógica junto ao aluno com dificuldade de aprendizagem no Ensino Fundamental deve considerar o aluno com um todo dentro do sistema educacional, ou seja, seu atendimento, conhecimentos desenvolvidos, processo ensino aprendizagem, estratégias e recursos
utilizados, estímulos e orientações, distúrbios e dificuldades de aprendizagem,
entre outros, vindo assim a favorecer aprendizagens livres, criativas, orientadas, que venham atribuir vontade de aprender cada vez mais e melhor.
É importante que o professor (tradicional, contemporâneo ou
futuro) tenha plena consciência de sua importância e responsabilidade frente ao desenvolvimento do processo de alfabetização dos alunos do Ensino Fundamental, para que assim o desenvolvimento da
leitura e da escrita ocorra de maneira significativa, respeitando cada
dificuldade apresentadas, respeito ao ritmo próprio de cada aluno, evitando comparações e ansiedades.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE
FAMÍLIA E ESCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo busca relacionar a participação das famílias na escola, evidenciando a
fase da Educação Infantil, momento em que a criança precisa do vínculo, da afetividade e de
cuidados para desenvolvimento das habilidades fundamentais na formação da personalidade,
identidade e caráter cidadão. Os grupos sociais frequentados na infância, devem buscar parceria, a fim de que a criança seja acompanhada e alcance resultados positivos no desenvolvimento e aprendizagem. Escola e família devem assumir seus papéis na educação da criança, proporcionando afetividade, conhecimento, acompanhamento, compromisso e interação,
direcionando-os à formação crítica, participativa e consciente das responsabilidades sociais.
Diante desta realidade, a elaboração deste trabalho objetivou identificar como as relações
entre a família e a escola influenciam o desenvolvimento da criança na Educação Infantil. A
importância do estudo justifica-se na necessidade de percepção da influência na formação e
desenvolvimento da criança, quando as famílias participam das atividades escolares, desde
a Educação Infantil. Para tanto, adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, que
permitiu a observação da necessidade de participação da família na escola, a fim de que as
relações sejam solidificadas e representem melhorias na aprendizagem da criança, especialmente durante a Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Família; Escola; Relações.
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INTRODUÇÃO

O

desenvolvimento humano ocorre a partir das relações estabelecidas em diferentes grupos, ao longo da vida, como a instituição de ensino, a participação em
tradições religiosas, a interação com amigos e familiares, o mercado de trabalho,
entre outras situações que permite a caracterização de um indivíduo como um ser social e histórico (JACOBI, 2013).
Desde o momento de sua concepção, o núcleo familiar representa o primeiro grupo de
interação social de um sujeito, mesmo que ocorram contratempos que levem a criança a outras
famílias, como casos de adoção. Nas interações familiares, o indivíduo inicia sua educação,
aprendendo valores, regras, cultura e demais aspectos que permitem a convivência em sociedade (FERREIRA, 2013).
Após a inserção em um núcleo familiar, outro grupo social que a criança passa a frequentar é a escola, apresentando possibilidades de conhecer novas culturas, além de proporcionar a construção de significados ao conhecimento e informações obtidas em diferentes meios,
favorecendo a interação, participação e socialização entre os indivíduos (AUGUSTO, 2015).
Cruz (2012) ressalta que a Educação Infantil é o momento que inicia a escolarização da
criança, sendo fundamental a concretização entre as relações da família e da escola, devido a
representação dos primeiros grupos sociais à criança. A participação da família na escola possibilita-se a formação da identidade, desenvolvimento da personalidade e construção de saberes
infantis, que proporcionam a aquisição e potencialização das habilidades humanas.
Diante desta realidade, a elaboração deste trabalho objetivou identificar como as relações entre a família e a escola influenciam o desenvolvimento da criança na Educação Infantil.
Como objetivos específicos, estão: relacionar o contexto histórico da Educação Infantil no Brasil;
estabelecer as principais responsabilidades da escola e da família na formação da criança; evidenciar a importância da participação da família na escola.
A importância deste trabalho justifica-se na necessidade de percepção de que ocorre
uma influência significativa na formação e desenvolvimento da criança, quando as famílias participam das atividades escolares, acompanhando o crescimento e aprendizagem das crianças
desde a Educação Infantil. A família representa um papel fundamental nas decisões escolares,
direcionando a instituição para adoção de estratégias que facilitem o processo de ensinar e
aprender.
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.
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“O surgimento das creches deriva de
uma iniciativa materna que, após o capitalismo,
precisavam preservar as crianças, atender as
A fase que determina a Educação In- necessidades laborais e garantir atenção aos
fantil, segundo a Constituição Federal Brasi- seus filhos” (BOSCHILIA, 2009, p.24).
leira, compreende a idade entre zero e cinco
As famílias mais pobres, que precisaanos, porém esta realidade não alcança a devida compreensão da sociedade, diante da per- vam de mulheres inseridas no mercado de tracepção de que a criança que está nessa faixa balho, encontrando a possibilidade de exercer
etária, frequenta a escola apenas para assegu- atividades remuneradas, encontravam problerar assistencialismo e atendimento às necessi- mas com as crianças, pois não tinham com
dades dos familiares que precisam trabalhar, quem deixá-las e tampouco, condições de
encontrando na escola um auxílio e cuidado pagar escolas particulares. Com o auxílio de
igrejas, organizações filantrópicas e grupos de
com os filhos (JACOBI, 2014).
pessoas que se preocupavam com o destino
A caracterização das escolas de Edu- das crianças, as mães construíram as creches
cação Infantil como espaços de assistência às (JACOBI, 2014).

ASPECTOS HISTÓRICOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

crianças, trata-se de uma concepção histórica,
com a chegada das creches no Brasil no século XX. Com a expansão da industrialização, as
dificuldades financeiras e a possibilidade das
mulheres em participarem do mercado de trabalho, as escolas representavam espaços de
cuidado com as crianças, durante o período de
atividades laborais de toda a família (BOSCHILIA, 2009).

Segundo Corrêa e Prevê (2011), no
Rio de Janeiro, em 1909, o primeiro espaço
infantil foi inaugurado, objetivando atender as
ideias de instituições privadas que desejavam
manter as crianças dos funcionários em unidades assistencialistas, que cuidassem da saúde infantil. A participação do Estado ainda não
aconteceu, contando com o incentivo das empresas para manter os filhos dos funcionários
Segundo Mosé (2013), as crianças em horário de trabalho.
de famílias mais pobres não recebiam muita
A responsabilidade do Estado iniciouatenção antes do início do século XX, cabendo
às mães a responsabilidade da educação, até -se apenas em 1922, a partir da realização de
que os filhos estivessem aptos para o trabalho, um congresso que intencionou atender as neauxiliando nas despesas financeiras. Com a cessidades infantis, combater as taxas de morchegada do século XX, as máquinas represen- talidade das crianças e reduzir os impactos na
taram uma possibilidade de crescimento das pobreza, consequentemente, na economia do
indústrias, possibilitando o aumento da deman- país. Apesar de permitir que mulheres deixasda das fábricas, situação que proporcionou be- sem seus filhos em creches para trabalhar, a
nefícios aos trabalhadores. As empresas que sociedade ainda idealizava a mulher como cuiadmitiam bons funcionários, almejavam suas dadora do bem estar da família, cabendo aos
atividades por mais tempo, refletindo na cria- homens a responsabilidade financeira (GONção das creches como espaços voltados aos ZAGA, 2011).
cuidados com a saúde dos filhos dos trabalhadores, pois uma criança doente caracterizava
uma ausência nas atividades, atrasando entregas, produções e lucros (FONSECA, 2015).
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Em 1930, o governo federal brasileiro
passou a ser representado por líderes que defendem os cuidados com a educação e saúde
das crianças, alegando a importância de formação de trabalhadores braçais, proporcionando às famílias o atendimento ampliado em
creches, durante o tempo de atividades laborais (BOSCHILIA, 2009).
Durante o governo de Getúlio Vargas,
na década de 1940, após a implementação das
leis voltadas aos direitos dos trabalhadores, a
legislação passou a assegurar creches dentro
das empresas que contassem com mais de
trinta funcionários mulheres. Apesar da legalidade constar nas legislações trabalhistas, essa
realidade ainda não é atendida de maneira integral, mesmo atualmente, pois a prioridade é
caracterizada apenas pela saúde, sem incluir a
educação dos filhos de empregados (GONZAGA, 2011).
As creches iniciaram uma caracterização de substituição aos cuidados maternos.
Na década de 1960, as crianças precisavam
ser compensadas pela ausência das mães, cabendo às creches esse papel, atendendo as
necessidades laborais, culturais e as relações
familiares dos indivíduos em situações financeiras precárias (JACOBI, 2014).
No final da década de 1970, alguns
movimentos direcionaram para argumentação
da necessidade de criação de creches públicas, atendendo todas as famílias, não priorizando apenas os funcionários de empresas. Neste
contexto, projetos objetivavam a inserção das
crianças entre zero e seis anos nas creches,
a fim de que as mães conseguissem buscar
uma colocação profissional (CORRÊA; PREVÊ, 2011).
Segundo Mosé (2013), apenas na
década de 1980, registros afirmam que estudiosos passaram a pesquisar a importância
da educação na fase da infância, para o desenvolvimento, aquisição de competências e
construção da personalidade para a criança,

evidenciando a função das creches na formação infantil. A educação de crianças alcançou
relevância, incluindo todas as classes sociais.
No ano de 1988, a Constituição Federal Brasileira legaliza o direito ao acesso às creches,
sendo dever do Estado ofertar os serviços educacionais.
A organização da Educação Básica, assegurando à Educação Infantil sua real importância à formação das crianças, depende de
iniciativas públicas e privadas, na elaboração
de leis que permitem à devida educação ao sujeito. Uma das formas de reafirmar a Educação
Infantil foi a promulgação da Lei das Diretrizes
e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/96),
que exige a integração entre os sistemas de
ensino, a fim de constituir a Educação Infantil
(JACOBI, 2014).
Desde então, muitos estudos passaram a objetivar a necessidade de cuidar da
saúde e educação das crianças, com espaços
destinados para atender pontualmente cada
uma dessas situações. Na Educação Infantil,
avanços direcionaram na elaboração de novas
leis, visando o desenvolvimento e a formação
desde a infância, considerando a criança como
sujeito social, capaz de aprender e participar
das ações educacionais, mediados pelos professores com formação própria para atender
as necessidades de cada indivíduo (BOSCHILIA, 2009).
Dentre as novas propostas de atendimento à Educação Infantil, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), aprovada para implementação após 2019 em todas as escolas
do país, intenciona a divisão das crianças por
idade, chamando de estágios, para melhor
atender as especificidades da formação das
crianças. O novo currículo estende o direito à
aprendizagem até a relevância da experiência
na formação da criança, além de favorecer a
aquisição da autonomia e autoconfiança, construção da responsabilidade social e participação da família nas atividades escolares (BRASIL, 2019).
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Apesar de todas as mudanças na perspectiva da Educação Infantil, avanços ainda
são fundamentais para que a formação humana seja iniciada desde a fase da escolarização
da criança. A qualidade nas estratégias adotadas pelas escolas, bem como a elaboração
de atividades e propostas pedagógicas que
atendam as necessidades da criança, cabe à
escola, mas depende da participação da família para que seja efetivada, acompanhada e alcance resultados positivos no desenvolvimento
das crianças (FONSECA, 2015).

AS RELAÇÕES FAMILIARES

A partir da evolução dos conceitos de
família, inclusive para a ordenação jurídica, os
núcleos familiares passaram a representar uma
identidade que não se forma mais na realização de um casamento entre uma mulher e um
homem. A família na atualidade deve atender
a existência de um vínculo afetivo, que permita
a união de indivíduos que objetivem e estejam
engajados nos mesmos propósitos, desconectando a ideia de família ao casamento, mas
ampliando ao encontro de afetividade entre os
indivíduos (CHINOY, 2008).
Segundo Augusto (2015), as famílias
atuais, classificadas como modernas, não se
limitam a proporcionar segurança financeira
ao núcleo, mas devem estar empenhadas na
compreensão das necessidades coletivas dos
indivíduos que compõe a família, considerando
as relações afetivas e sociais, ou seja, a afetividade em um núcleo familiar é tão importante
quanto as relações sanguíneas.

Quando a criança chega na instituição
social representada pela escola, ela já participa de uma relação familiar com história, cultura, tradições, crenças e perspectivas de vida.
Na escola, as crianças encontram diferentes
culturas e valores, que influenciarão na formação da identidade e personalidade do indivíduo, situação que evidencia a necessidade de
A caracterização das famílias na atuparticipação das famílias na aprendizagem das
alidade não pode mais ser representada por
crianças (OSÓRIO, 2016).
pai, mãe e irmãos. Com as mudanças sociais e
Para Chinoy (2008), a família tem fun- políticas, muitos casais acabam terminando o
ções específicas dentro do núcleo, que envol- casamento quando insatisfeitos, situação incovem a relação entre a responsabilidade biológi- mum antigamente, quando a família represenca, psicológica e social: as funções biológicas tada a instituição próxima ao sagrado (SILVA,
representam a necessidade de garantir aos 2016).
familiares cuidados para a sobrevivência e
Gomide (2010) afirma que os núcledesenvolvimento; a psicológica caracteriza-se
pela promoção da afetividade e cuidados com os familiares atuais podem ser variados, com
o emocional; já a social está representada pelo a existência de casais homossexuais, famílias
ensino dos valores, cultura e formação para a representadas pelos avós ou parentes, mães
prática cidadã, considerando o caráter do indi- ou pais solteiros, entre as demais possibilidades que atendam a segurança das crianças.
víduo.
As famílias podem ser classificadas como o
Gomide (2010) chama atenção para grupo social com maiores transformações nas
a importância de entender os atuais núcleos últimas décadas, especialmente quanto à redufamiliares, a fim de que a escola consiga a par- ção de membros.
ticipação das famílias na formação do estudan“O Estatuto da Criança e do Adoleste, especialmente na fase da Educação Infantil,
além de permitir uma interação melhor entre cente (ECA) determina família como o primeiro
escolas e familiares, na compreensão das rea- grupo social da criança, responsável por asselidades, necessidades e dificuldades enfrenta- gurar os direitos básicos, como saúde e educação” (SILVA, 2016, p.41). As famílias, dudas pelo núcleo que incluir a criança.
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rante muitas décadas, eram responsáveis pela
aprendizagem das crianças, que ensinavam
em casa ou direcionam para outras famílias
essa função. Além disso, a educação religiosa
também pertencia à realidade dos núcleos familiares, com opções de internatos para o desenvolvimento das capacidades das crianças.
Como proposta curricular, as tradições, cultura,
história e cálculos eram ensinados, mas a afetividade quase não existia entre pais e filhos
(OSÓRIO, 2016).

Ao chegar na escola, com a interação com as
outras crianças, o sujeito pode compartilhar o
que aprende em seu núcleo familiar, reafirmando as vivências e aprendendo novos valores.

Neste contexto, a partir de uma relação
familiar que intenciona a formação da criança,
estimulando produções e construções dos filhos, bem como valorizando as conquistas,
compartilhando medos e mantendo um relacionamento afetivo, a tendência é que a criança
alcance conquistas favoráveis à sua formação
Segundo Augusto (2015), com as mu- pessoal, que refletirão na sua participação em
danças que direcionaram às crianças para sociedade (GOMIDE, 2010).
as escolas, as famílias passaram a desenvolver sentimentos pelos filhos, considerando as
Augusto afirma que:
crianças como sujeitos de direitos, com especificidades e necessidades, cabendo o devido Na efetivação da teoria que define situações familiares
cuidado, conforme a idade das crianças.A par- e escola, caberia ao primeiro grupo social à responsabilidade pela formação da criança, enquanto à seguntir da alteração de concepção de núcleo fami- da, deveria atender às características de informação. A
liar, não cabendo apenas ao homem a respon- escola não poderia, em nenhuma hipótese, substituir os
sabilidade pela situação financeira da família e pais ou responsáveis na educação dos filhos, diante da
considerando a mulher como sujeito além das concepção de a criança permanece na escola no temcapacidades reprodutoras, as atividades foram po vinculado à formação básica, mas um filho é eterno
(AUGUSTO, 2015, p.84).
distribuídas entre os familiares, proporcionando
a participação coletiva nas atividades, favorePortanto, cabe aos grupos sociais, facendo as relações entre pais e filhos (OSÓRIO,
mília e escola, o desenvolvimento, a aprendi2016).
zagem e as possibilidades de acesso à informação da criança, permitindo a formação de
O fortalecimento das relações familiasua personalidade e identidade. Chinoy (2008)
res passou a refletir na escola, pois no núcleo
chama atenção para a importância do núcleo
familiar a criança aprende a respeitar regras,
familiar assumir suas responsabilidades, não
conviver com as pessoas, entender sua cultutransferindo à escola a educação das crianças,
ra e expressar seus sentimentos. Deste modo,
ensinando valores, hábitos, comportamentos,
quando frequenta a escola, esses valores são
socialização, entre outros aspectos. À escointensificados e, diante de uma parceria entre
la, cabe a potencialização e solidificação dos
família e escola, proporciona à criança uma forensinamentos familiares, proporcionando a
mação plena das habilidades humanas, desde
aprendizagem dos conceitos curriculares, bem
aspectos cognitivos, até a responsabilidade socomo o desenvolvimento das capacidades
cial e cidadã (GOMIDE, 2010).
cognitivas, afetivas e sociais. A parceria entre
as famílias e a escola, compartilhando funções,
Para Silva (2016), a convivência faintenções, objetivos e perspectivas, beneficia a
miliar, admitindo as mais variadas formações,
formação da criança, influenciando inclusive,
permite aos indivíduos uma vivência que estina prática cidadã.
mula o desenvolvimento de diferentes habilidades, proporcionando a criticidade, autonomia e
resolução de conflitos, experimentados nas vivências sociais em que a família está inserida.
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Oliveira (2012, p.187) afirma que: “O
professor tem um papel de conhecedor da
criança e apoiador dos pais, um especialista
O tempo destinado pelos familiares a com habilidades para lidar com as ansiedades
atender as necessidades educacionais das da família e partilhar decisões e ações com
crianças, como valorização das produções, ela”.
incentivo nos estudos e participação na vida
Os professores também representam
escolar, reflete em melhorias na qualidade da
aprendizagem, ampliando o rendimento esco- uma peça fundamental nas relações entre falar. Quando as famílias acompanham a vida mília e escola, pois estando mais próximo ao
escolar das crianças, a tendência é uma for- desenvolvimento e aprendizagem da criança,
mação sólida, baseada em valores, princípios o docente será capaz de estabelecer vínculos
com os familiares para relacionar as necessie metas (FERREIRA, 2013).
dades e habilidades dos estudantes, estreitanA participação da família nas atividades do os laços entre os grupos sociais da criança,
educacionais, bem como na vida escolar da mas jamais substituindo as funções e papéis
criança, pode acontecer de maneiras variadas, dos responsáveis (FERREIRA, 2013).

AS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E
ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

contribuindo com possibilidades de incentivo
aos estudos, diante do diálogo entre família,
estudantes e escola. Quando o responsável
pela criança vai até a unidade escolar, participa de reuniões, projetos, atividades, auxilia na
construção de planejamentos, propõe ações
e opiniões, estabelece metas juntamente aos
gestores e professores, entre outras situações,
a criança sente-se acolhida, cuidada e estimulada à apresentação aos familiares de seus resultados positivos (CARVALHO, 2011).

A participação dos familiares na unidade escolar é fundamental para uma troca entre
responsáveis e professores, a partir de encontros e reuniões direcionados ao tratamento de
diferentes fatores, desde a tomada de decisões
para uma ação que impacta em toda a comunidade escolar, até o tratamento de particularidades da criança, permitindo aos familiares
a exposição de expectativas e dificuldades ao
acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem da criança, até a compreensão das possiNogueira (2016) afirma que as ações bilidades do trabalho escolar, para extensão à
voltadas à formação, educação e aprendiza- rotina familiar (NOGUEIRA, 2016).
gem de um indivíduo não ocorre de maneira
Segundo Cruz (2012), especialmente
isolada, cabendo à família e escola assumirem
seus papéis no desenvolvimento da criança. As na fase da Educação Infantil, as crianças tenações desarticuladas entre os núcleos sociais dem à apresentação de melhores resultados no
infantis podem refletir no insucesso escolar, es- desempenho escolar quando a aprendizagem
tendendo nas demais etapas da vida da crian- está relacionada ao trabalho com a ludicidade,
ça, até o final dos estudos, no ensino superior permitindo que a criança realize interpretações
dos conceitos estudados de forma espontâe na vida profissional.
nea, sem que a realidade familiar proposta por
Segundo Caetano (2009) a efetivação brincadeira esteja desligada da escola. A ludida participação dos pais nas escolas depen- cidade trata-se do aprender por meio de jogos
de de ações da instituição e dos professores, e brincadeiras, a fim de que a criança entende
voltadas à integração dos familiares com a o contexto escolar como uma possibilidade de
realidade da unidade, estabelecendo uma or- atribuir significados à sua realidade.
ganização escolar direcionada à inclusão de
familiares em diferentes atividades e situações
planejadas pela unidade.
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Diante desta realidade, o estímulo dos
familiares para que as crianças brinquem, permite a vivência e experimentação de diferentes situações, proporcionando conexão entre
a imaginação e a realidade infantil. Quando
brinca, a criança aprende a resolver conflitos,
investigar, questionar, criticar conscientemente,
seguir regras e trabalhar coletivamente, situações que após iniciadas no contexto familiar,
são ampliadas e intensificadas na escola, proporcionando uma aprendizagem significativa e
conexa às crianças (CARVALHO, 2011).

ção e ideias, que refletem nas ações da escola,
diante de uma busca coletiva pelos interesses
do grupo de estudantes.

Durante a Educação Infantil, a influência, os estímulos e ensinamento dos pais é fundamental para a formação da personalidade e
identidade das crianças, além da cultura, valores, honestidade, respeito ao próximo e tantos
outros fatores que direcionam à construção de
um perfil de cidadão consciente e participativo
nas decisões para o bem comum da sociedade. A partir das brincadeiras com as crianças,
os familiares ampliam as chances de dialogar
com os filhos, compreendendo suas necessidades e potencialidades, facilitando a inserção
em grupos sociais, como na escola (CAETANO, 2009).

O núcleo familiar deve estimular as
crianças, valorizando suas conquistas escolares, de modo que as atividades realizadas nas
escolas sejam estendidas à realidade cotidiana, a fim de que o desenvolvimento psicológico, físico, social e cognitivo seja efetivamente
trabalhado nos diferentes grupos sociais frequentados pela criança. A escola agindo individualmente não alcança os resultados esperados no desempenho e sucesso da criança,
dependendo da participação constante dos
familiares (OLIVEIRA, 2012).

A educação não se caracteriza como
um processo único das escolas, mas depende
de ações colaborativas e cooperativas, em que
familiares auxiliam nas decisões necessárias
para que a aprendizagem seja alcançada, além
de favorecer na superação de dificuldades das
crianças, identificando as expectativas e necessidades infantis (CARVALHO, 2011).

Uma das possibilidades de participação efetiva não somente no desenvolvimento
escolar da criança, mas nas ações e metas objetivadas pela escola, representa-se pelo Conselho Escolar, proporcionando uma parceria
entre escola e familiares para enfrentar os problemas e tomar decisões sobre os processos
pedagógicos, administrativos e financeiros na
instituição (CRUZ, 2012).

O envolvimento e a participação da família na escola pode ocorre, portanto, em diferentes situações, desde a elaboração de atividades com as crianças entre os familiares,
que estimulem as brincadeiras para o desenvolvimento de princípios, valores, socialização
e aprendizagem das crianças, até a efetiva tomada de decisões, quando os familiares assumem uma parceria com a escola na construção
Caetano (2009) afirma que a composide projetos e planos que objetivem a qualidade ção do Conselho Escolar está constituída por
no processo de ensino-aprendizagem (OLIVEI- integrantes da comunidade, garantindo um elo
RA, 2012).
entre a comunidade, a escola e a sociedade.
Deste órgão depende a democratização da esNogueira (2016) chama atenção para cola sobre as relações do poder, cabendo à
outra forma de participação, quando na frequ- participação dos conselheiros uma função imência às atividades e projetos escolares, as fa- portante na tomada de decisões consultivas,
mílias conseguem conhecer-se, permitindo que deliberativas e fiscalizadoras das questões eso núcleo familiar saiba como são os responsá- colares.
veis pelos colegas de seus filhos. Além disso,
o envolvimento proporciona a troca de informa-
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O conselho é a melhor maneira dos
pais, alunos, professores, funcionários e direção de construir uma escola dinâmica que visa
a qualidade na educação e a formação de estudantes críticos e ativos na sociedade, além
de favorecer o acompanhamento no desempenho escolar, nas dificuldades da criança e nas
expectativas educacionais (CARVALHO, 2011).

De acordo com Caetano (2009), os
familiares devem acompanhar e auxiliar as
crianças em seu desenvolvimento e crescimento de diferentes ordens, desde cognitiva
e motora, até social e educacional. As habilidades, especialmente na fase da Educação
Infantil, precisam de estímulo e incentivo, a fim
de que ocorram experimentações, vivências
e externalização das expectativas, necessidaSegundo as afirmações de Ferreira:
des e dificuldades da criança, proporcionando
aos desafios comportamentais e psicológicos,
O Conselho Escolar está embasado na Lei de Diretrizes maior entendimento e compreensão por parte
de Bases da Educação Nacional nº 9394/96, Art.14,
da família e escola.
Inciso II, que estabelece os princípios e informa da importância da participação das comunidades escolares
locais em conselhos escolares, para as decisões do
processo educativo, objetivando assegurar que toda a
comunidade seja envolvida nas decisões importantes
tomadas escola (FERREIRA, 2013, p.66).

Deste modo, ao Conselho Escolar cabe
à responsabilidade de estabelecer objetivos,
tomar decisões, acompanhar e avaliar as execuções de planos e projetos, além de avaliar
os resultados do processo de ensino-aprendizagem e propor melhorias na educação das
crianças.
O Conselho Escolar ainda assume a
responsabilidade de implementação das diretrizes educacionais dentro da unidade, a realização de reuniões para discussão de recursos e investimentos, a elaboração de planos
e projetos, a elaboração de relatórios sobre o
desempenho dos alunos e a análise conjunta
para a adoção de estratégias, diante das dificuldades educacionais (CRUZ, 2012).
Nogueira (2016) afirma que, independente da maneira adotada pelos familiares na
participação da vida escolar da criança, faz-se fundamental que ocorra essa participação,
refletindo na aprendizagem e desenvolvimento, especialmente durante a Educação Infantil. Quando a criança percebe a presença dos
pais e responsáveis nas atividades escolares,
a possibilidade de interesse pelos estudos aumenta, diante de sua percepção e sentimento
de valorização.

Quanto maior a participação dos familiares na unidade escolar, envolvendo-se com
atividades e projetos, incentivando o desempenho escolar da criança e incentivando a aprendizagem, as habilidades sociais serão desenvolvidas de maneira conjunta com a formação
da criança em um sujeito crítico, autônomo, autoconfiante, cooperativo, entre outras caracterizações que constroem um cidadão (NOGUEIRA, 2016).
Cruz ressalta que:
Os pais precisam entender que acompanhar os filhos
em sua vida escolar não significa fazer apenas cobranças ou até mesmo impor uma responsabilidade maior
do que a criança possa suportar. O acompanhamento
pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar,
discutir. Nessa parceria, a cobrança é a última ferramenta a ser utilizada (CRUZ, 2012, p.18).

Sendo assim, quando acompanha a
criança, a cobrança deve ocorrer na forma de
conversa e estímulos, de modo que a criança
perceba a importância de sua família no desenvolvimento educacional, não assimilando que
participação dos responsáveis na escola significa broncas, repreensões ou comportamentos
negativos.
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Para Nogueira (2016), quando a criança encontra apoio, conforto e confiança nos
grupos sociais que frequenta, evidenciando a
família e a escola, a possibilidade de que ocorra a promoção da aprendizagem aumenta, a
partir da tendência da criança em buscar diálogos tanto com a família, quanto com a escola,
uma vez que ambas caminham juntas, de forma cooperativa.

Especialmente na fase da Educação
Infantil, o desenvolvimento das capacidades
cognitivas das crianças é trabalhado enfaticamente, direcionado ao aprendizado de novos
interesses do estudante, além do que já era
conhecido no núcleo familiar, efetivando assim
a necessidade da família participar e conhecer
os objetivos escolares, a fim de que a formação da criança seja plena, sólida, significativa
e contextualizada (NOGUEIRA, 2016).

Na Educação Infantil, a unidade escolar e os professores ainda podem propor atividades iniciadas na escola, estendidas aos
familiares, como a construção de histórias,
pesquisas que envolvem detalhes do cotidiano,
a leitura compartilhada, a narração de contos,
a pesquisa em fotografias, interesses pela vida
profissional dos responsáveis, além de atividades que envolvam cozinhar, praticar exercícios
físicos e demais possibilidades de interação,
formando um elo entre a família, a criança e a
escola (CARVALHO, 2011).
Oliveira (2012) afirma que essa realidade, de continuação das atividades iniciadas na
escola, depende da compreensão familiar de
que a educação oferecida na Educação Infantil
será completa com a aprendizagem em casa,
proporcionando às crianças significados naquilo que estudam na escola, quando encontrados na realidade cotidiana e incentivados pelos familiares.
Ferreira (2013) ressalta a necessidade
do núcleo familiar em dialogar com as crianças
acerca daquilo que estudam na escola, além
de estabelecer regras e propor desafios, estimulando o desenvolvimento dentro e fora da
unidade educacional. Quanto às escolas, para
garantir a presença e participação das famílias,
deve cumprir a proposta pedagógica, receber
bem os responsáveis pelas crianças, criar espaços de discussão, estimular a expressividade e objetivar a qualidade no processo de ensino-aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização deste estudo, observou-se que os principais grupos sociais que as
crianças estão inseridas, sofreram muitas alterações ao longo das décadas. A Educação Infantil
deixou sua característica assistencialista para buscar o desenvolvimento das habilidades humanas desde cedo. As famílias também adquiriram novas classificações e papeis na vida da criança, possibilitando maior afetividade e atenção na formação do indivíduo.
Dentro do núcleo familiar, atualmente representado por diferentes modelos, evidenciando
a necessidade de existir afetividade entre as pessoas, as crianças recebem os valores comportamentais, culturais, históricos, morais e demais aspectos. Porém, as famílias são fundamentais
no desenvolvimento de todas as capacidades infantis, como o desenvolvimento cognitivo, social,
físico, entre outros.
Neste contexto, quando a família participa ativamente das atividades escolares da criança, frequentando a escola e tomando decisões relacionadas à aprendizagem das crianças, ocorre uma aproximação entre os grupos sociais da família e da escola, permitindo aos responsáveis
conhecer as necessidades, expectativas e dificuldades de seus filhos, uma vez que a escola e os
professores acompanham o desenvolvimento educacional e, ao compartilhar com os familiares,
os benefícios às crianças será fundamental para aquisição e potencialização das habilidades.
A participação da família nas atividades, projetos e decisões escolares representa uma
possibilidade no desenvolvimento integral da criança, que se sente segura quando percebe o
envolvimento entre seus grupos sociais. Além disso, quando família e escola estão unidas na
educação da criança, as atividades iniciadas em ambos núcleos pode ser estendida, proporcionando a solidificação e contextualização da aprendizagem, favorecendo a atribuição de significados aos conceitos, informações e brincadeiras realizadas na escola e entre os familiares.
As relações entre escola e família, para que sejam satisfatórias, precisam permitir o
diálogo entre ambos os grupos, objetivando o desenvolvimento da aprendizagem da criança.
As relações positivas ocorrem quando a escola conhecer a realidade e contexto das famílias,
a fim de que os responsáveis sejam contatados quando necessário, a fim de discutir situações
comportamentais, desempenho das crianças, tomada de decisões em ações e planejamentos
escolares, entre os demais aspectos que favorecem a construção dos laços entre os núcleos
interessados na criança.
Os familiares podem realizar atividades lúdicas, com brincadeiras que podem ser continuadas na escola, bem como o contrário. O fundamental é que escola e
família caminhem juntas, buscando melhorias no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento e formação da criança, especialmente na Educação Infantil, quando existe uma dependência maior
do adulto, influenciando na formação da personalidade e identidade
dos estudantes.
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O DESPERTAR DA CRIATIVIDADE POR MEIO
DA ARTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este artigo se constitui de pesquisa teórica, tendo como questão central a arte no primeiro ano do ensino fundamental I. O objetivo geral é evidenciar de que forma se constituiu
a arte contemporânea no ensino aprendizagem da criança de forma a torná-la um ser crítico.
Esclarecer o papel do docente, debater a prática da arte, como se dá o processo de criação do
aluno e de que forma a arte contribui no desenvolvimento, utilizando a arte para o desenvolvimento integral das crianças. Esta pesquisa mostra a importância das linguagens artísticas e
como ela pode potencializar a criatividade, aprendizagem e a expressão. Além de possibilitar
na criança reflexão na maneira de sentir e pensar o mundo, a arte tem o poder de transformação, libertação, assim como a educação, torna a criança um sujeito social, ou seja, um sujeito
de direitos, que no século XXI com os avanços tecnológicos e mudanças ético-sociais, estará
mais bem preparado. A arte desde os tempos modernos deu a opção da criança se expressar e
se colocar como um sujeito social. A partir de estudos de autores como Barbieri, 2012. A arte
trouxe a liberdade de comunicação e expressão da criança, na qual sempre representou de
forma simbólica a comunicação da humanidade. A linguagem artística oferece muitos meios
de ser trabalhada, por meio de projetos interligados com propostas pedagógicas do currículo.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Linguagens; Reflexão.
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INTRODUÇÃO

O

artigo destaca aspectos importantes da arte contemporânea no Brasil para o
ensino de artes no primeiro ano do ensino fundamental I, seu contexto histórico,
a importância das linguagens artísticas na escola e sua influência no comportamento dos alunos. Relata acontecimentos decisivos e significativos na compreensão da arte nos
dias atuais, considerando os inúmeros contextos e interpretações vividos na época.
A arte na educação pode significar uma ferramenta produtiva diante das práticas pedagógicas. Na educação infantil, a arte já faz parte do mundo da criança, e como proposta de
metodologia para práticas educacionais, pode trazer resultados para todo desenvolvimento da
criança. O presente artigo tem o objetivo de destacar dentro das propostas educadoras o significado da arte nos anos iniciais dentro de projetos para as crianças.
O artigo abordará alguns acontecimentos históricos e novas concepções que a arte contemporânea trouxe consigo, partindo de novos hábitos industriais que exerceram grande influência nos movimentos artísticos. Conhecemos que a arte tem grande importância na expressão e
na comunicação humana, pois ela é base educadora da sensibilidade humana, à medida que
ela educa para ampliar a compreensão do mundo, do meio e de si:
As crianças trazem questões de suas vidas em seus trabalhos de arte. Muitas vezes, desenham e pintam contando
histórias, misturando super-herói com pai, com vizinho. A escola pode ser espaço para construir e reconstruir o
mundo, poder falar sobre a vida e se sentir pertencente a essa comunidade, logo, livre para se expressar. Essa
ampliação de campo significa ampliar os horizontes (BARBIERI, 2012, p. 27).

O ensino da arte contemporânea como trabalho educativo, possibilita amadurecer a formação de gostos, potencializa a inteligência do indivíduo e estimula a formação de sua personalidade. Como criador, o sujeito aperfeiçoa aspectos que desenvolvem a imaginação, observação,
atitudes, argumentos e sensações.
O objetivo geral deste artigo é evidenciar de que forma se constituiu a arte contemporânea no ensino aprendizagem da criança de forma a torná-la um ser crítico.
Este artigo tem como objetivos esclarecer o papel do docente, debater a prática da arte,
como se dá o processo de criação do aluno e de que forma a arte contribui no desenvolvimento,
utilizando a arte para o desenvolvimento integral das crianças.
É importante mostrar que a arte tem um papel importante na educação a partir dela
podemos transformar e formar pessoas, tornando-as mais críticas e participativas na sociedade.
A falta de acesso as obras de artes no ensino fundamental I, é um dos grandes problemas que
dificultam o conhecimento dos alunos aos diversos artistas.
De acordo com Pereira (2013), a arte é uma forma de manifestação que deve ser cultivada pelas oportunidades educativas, pois a prática de relacionamento com a arte dentro da
escola amplia a participação cidadã, promovendo uma troca cultural no ambiente social via das
linguagens artísticas.

830

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A ARTE CONTEMPORÂNEA:
CONTEXTOS HISTÓRICOS
Por meio de estudos de Éden (1969),
o qual apresenta vários autores que trabalham
com a arte contemporânea, nos apresenta que
esta arte se deu em um período da história
que resultou numa forma diferente de expressão artística. O conjunto de uma série de diferentes movimentos, técnicas, estilos, valores
deu espaço na então conhecida e diferenciada
arte contemporânea. A visão contemporânea
possui diversas formas significativas de compreendê-la, considerando que por haver diferentes contextos, podemos ter diferentes interpretações.
A arte contemporânea se destacou na
década de 1960. A partir de então, não passou
a ser vista como algo novo, mas como algo
diferente, pela liberdade de expressão e atuação do artista, que pode realizar seus trabalhos
sem a preocupação de imprimir cunho religioso ou político (ÉDEN, 1969).
Outro ponto fascinante para os artistas
da era contemporânea foi à utilização da tecnologia integrada às suas obras, métodos mais
mecânicos no instante da reprodução da arte.
Podemos citar alguns exemplos, como a fotografia, a impressão tipográfica que ganharam
força nessa época (ÉDEN, 1969).
O autor mostra que artistas como Lygia
Clark e Hélio Oiticica foram fundamentais para
o desenvolvimento da arte contemporânea no
Brasil. Suas ideias apontavam caminhos na
qual a arte devia seguir. Clark lutou para abolir o uso de moldura, algumas de suas obras
como a obra Casulo (1959) e Bichos (1960)
mudaram a forma de como o espectador interage com a obra, numa participação mais ativa. Suas obras tornaram-se públicas, expostas
em ruas, universidades entre outros lugares.
Oiticica conservou-se tradicional até 1959, em
Bólides (1963) adota o relevo em sua obra, em
Éden (1969), proporciona ao espectador interação com a obra:

A Arte conceitual, de modo geral, opera na contramão
dos princípios que norteiam o que seja uma obra de
arte e por isso representa um momento tão significativo
na história da arte contemporânea. Em vez da permanência, a transitoriedade; a unicidade se esvai frente à
reprodutibilidade; a autoria se esfacela frente às poéticas da apropriação; a função intelectual é determinante
na recepção (ÉDEN, 1969).

Nesse sentido. o professor precisa conhecer seus alunos, explorando seus interesses, uma sala pode ter vários gostos distintos,
sabendo disso o professor deve prever qual
tipo de arte popular seria a que mais alcance o
interesse da maioria dos alunos, viabilizando a
autonomia de cada educando (BUORO, 2000).
As crianças estão geralmente rodeadas de modelos estereotipados apresentados
nas mídias por exemplo, mesmo que não seja
o melhor, ainda assim pode ser utilizado como
um recurso dentro da sala, mas o professor
deve fazer com que elas desenvolvam o lado
crítico, com reflexões e discussões coletivas
(BUORO, 2000).
O ideal é que os alunos tenham cada
vez mais contato com obras artísticas, seja ela
música, teatro, dança, obras de artes visuais,
maior será sua percepção sensível, memória
significativa, imaginação criadora e poderá
criar um senso e uma consciência de si e do
mundo que o cerca (BUORO, 2000).
Para o autor (2000), a finalidade do
ensino da arte na educação das crianças é
contribuir para a formação de seres humanos
mais críticos e criativos que poderão atuar futuramente na transformação da sociedade. Além
de que por meio da arte podemos manifestar
nossos desejos, sentimentos e expor nossa
personalidade.
Portanto, a escolha da imagem/pintura como objeto de
trabalho procura acompanhar e estimular o desenvolvimento cognitivo natural da criança. Espera-se que cada
obra consiga ser aprendida nos seus referenciais primeiros, a partir das analogias propostas pelas crianças
leitoras, que deverão se perceber como parte de um
grupo social, cuja diversidade de leituras é tanta quanto
o número de leitores, embora cada obra de arte seja
única no seu conteúdo e realização (BUORO, 2000, p.
45).
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ARTE CONCEITUAL NO BRASIL
O pontapé inicial para os primeiros
passos da Arte Conceitual no Brasil acontece
a partir de 1967, com a exposição “Nova Objetividade” no Museu da Arte Moderna do Rio de
Janeiro. Um ponto forte para esse novo conceito de arte é que ela estava preocupada em ser
crítica a um país tomado pela ditadura militar,
instituído pelo Golpe Militar de 1964 (BUORO,
2000).
Nos primeiros cinco anos da década
de 1980 a pintura teve uma retomada e passou
a ser tendência, impulso inicial de Luiz Áquila
e professores da Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, Rio de Janeiro. Em São Paulo,
outros artistas como Leda Catunda, Mônica
Nador, Ana Maria Tavares, Leonilson e Sérgio
Romagnolo formaram-se na Fundação Armando Álvares Penteado, alunos de Regina Silveira, Julio Plaza e Nelson Leirner, receberam
uma excelente carga conceitual, exprimidas em
suas obras:
A mostra Da mancha à figura (MAM-RJ, 1982), reuniu
trabalhos de Luiz Áquila, Dudi Maia Rosa, Jorge Guinle,
Ivald Granato e Charles Watson. Em 1984, foi realizada
no Parque Lage a coletiva Como vai você, geração 80?,
com 123 artistas, entre eles, Leda Catunda, Leonilson
e Daniel Senise. A exposição, organizada por Márcio
Doctors, tornou-se um marco desse movimento, uma
ocasião em que foram lançados muitos novos artistas
(COSTA, 2006. p. 34).

A ARTE NA EDUCAÇÃO
A arte tem importância na expressão
e na comunicação humana, isto justifica sua
presença no contexto da educação. A arte faz
parte do cotidiano de todos os seres humanos,
quando crianças, são às vezes classificadas
como arteiros, no entanto, o que significa Arte?
Seu significado no dicionário é:
Arte: s.f.(a) 1. Qualidade, produção, expressão ou domínio do que é belo. 2. Objetivo desse domínio, como a
pintura, a escultura, etc. 3. Campo, gênero ou categoria
desse domínio. 4. Material decorativo ou ilustrativo. 5.
Conjunto de princípios que norteiam um ofício, uma habilidade ou ramo de aprendizado. 6. Ramo de estudo,
princ. o das belas-artes ou humanidades.// s.f.pl.(as) 7.
Travessura, traquinagem (SACCONI, 2009, p.119).

Sendo a arte algo com tantos significados, sua função acaba sendo de comunicar um
sentimento especial, pela liberação, a expressão de pensamentos e ações. A travessura de
arriscar e se deixar levar pelas emoções, descoberta e pelo prazer. A arte seria a educadora da sensibilidade humana, à medida que ela
educa para ampliar a compreensão do mundo,
do meio, de si. Na escola, o contato com a
arte, além de conhecimento, também é fonte
de inspiração para a expressão individual:
A escola é um espaço de criação. A beleza do que se
passa na escola – daí sua afinidade com a arte – vem
do fato de que não é um “registro da realidade”, mas lugar privilegiado de trânsito entre o real e seus múltiplos
sentidos, entre a tradição e a criação (ROSA, 2002, p.
52).

Após esses inúmeros fatos históricos a
arte contemporânea brasileira também sofreu
mudanças tanto em recursos quanto em linguagens. O artista contemporâneo não precisa
se denominar como pintor, escultor, poeta, ele
é simplesmente um artista, podendo utilizar diversos materiais, técnicas ou linguagens para
se expressar.

O contato com a arte e a experimentação em suas diversas linguagens, se expressando de forma criativa e própria. A arte deve
ser entendida como uma área de conhecimento, tão importante quanto às outras áreas.

Os fatos que ocorreram nas últimas décadas afetaram diretamente o campo da educação. Alguns estudos tentam explicar tais mudanças de cunho cultural, social e econômico,
visto que, estamos em meio a uma transformação de paradigma.

Para que consiga atingir de forma significativa o fazer artístico, a apreciação e a reflexão se faz necessário que o docente se permita
também se aventurar em criar, novas possibilidades, rever sua prática, transmitindo sentido
em realizar e em construir conhecimento:
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Assim, a criação e recriação do conhecimento na escola não estão apenas em falar sobre as coisas prazerosas, mas, principalmente, em falar prazerosamente sobre as coisas; ou seja, quando o educador exala gosto
pelo que está ensinando, ele interessa nisso também o
aluno. Não necessariamente o aluno vai apaixonar-se
por aquilo, mas aprender o gosto é fundamental para
passar a gostar (CORTELLA, 2001, p. 123).

Segundo Barbosa (2009, p. 45), a arte
como livre expressão permite que o ser humano expresse seus sentimentos. No entanto,
parece que, de certa forma, a arte não é ensinada, mas expressada. Porém, a autora define
que o ensino da arte não se tornará eficiente
sem a participação do artista, conscientemente
investido no papel de professor.
A criança utiliza aquilo que já conhece
e tem familiaridade, o papel do professor é estabelecer novas relações, alargando seu saber.
A própria situação de aprendizagem é criada
pela necessidade e pelo interesse, a criança
será direcionada a fazer, a tentar, a arriscar,
a questionar, pois será motivada ao interesse
espontâneo que lhe é atribuído desde o nascimento. A organização do tempo é importante
e aponta três possibilidades de organização:
as atividades permanentes, as sequências de
atividades e os projetos (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998).
A sequência de atividades se constitui
em uma série planejada e orientada de tarefas,
com objetivo de promover uma aprendizagem
específica e definida em diferentes graus de
complexidade, a seleção dos materiais é de
suma importância, pois serão as bases das
produções artísticas, bem com a preparação
do espaço, e por fim a observação, o registro
e a avaliação devem buscar entender o processo, o professor deve ter em sua ação, uma
avaliação mediadora.

A IMPORTÂNCIA DAS
LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ESCOLA

NA

A arte no processo de construção do
conhecimento é facilitadora, pois abrange um
dos maiores instrumentos de avaliação, tornando-se significativa e desenvolvendo a capacidade de criação, imaginação, raciocínio, percepção e domínio motor. A arte contemporânea se
faz presente de forma inovadora, utilizando os
princípios de liberdade e expressão, abordando atitudes e conceitos, mostrando aos alunos
o que é arte, formando e modificando o olhar e
percebendo o mundo (BARBIERI, 2012).
Trabalhando em diversos contextos a
pluralidade cultural, incluindo de um modo prazeroso a música, dança e o teatro. O primeiro
contato da criança é com a arte, mesmo antes
de se alfabetizar reagindo positivamente aos
estímulos artísticos, demonstrando seu potencial e conhecimento de mundo:
No universo escolar, a arte possibilita o entrecruzamento de diversas áreas do conhecimento. Isso também
acontece na arte contemporânea, que opera em campo sem fronteiras, por suas múltiplas possibilidades de
ação e apresentação. A partir de uma ideia (conceito,
projeto) ou da experiência com materiais, o sujeito pode
expressar o que sente, pensa, observa, imagina e deseja (BARBIERI, 2012, p.19).

Teoria e prática caminham juntas, contribuindo para o desenvolvimento estético e
crítico dos alunos, especialmente no processo
de apreciação artística, para esse processo ser
significativo é preciso existir abordagens nas
aulas, buscando envolver os alunos, respeitando os saberes prévios, mediando o conhecimento, sendo assim esse processo se tornará
prazeroso e criativo propiciando ensino e pesquisa, interação no processo de aprendizagem
aluno e professor, interagindo por meio de reproduções artísticas, mostras e apresentações
(BARBIERI, 2012).
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É
necessário que o ambiente escolar favorece meios para o desenvolvimento em
sua totalidade, alunos autores de suas próprias
histórias que cria e recria professores que desenvolva a autonomia e criticidade, mediando
o conhecimento e fazendo intervenções aprendendo e ensinando. As orientações favorecem
o emergir de formulações pessoais de ideias,
hipóteses, teorias e formas artísticas. Progressivamente e por meio de trabalhos contínuos
essas formulações tendem a se aproximar de
modos mais elaborados de fazer e pensar sobre arte. Introduzir o aluno do primeiro ciclo
do ensino fundamental às origens do teatro ou
aos textos de dramaturgia por meio de histórias narradas pode despertar maior interesse e
curiosidade sem perder a integridade dos conteúdos e fatos históricos (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998)
As linguagens artísticas são de suma
importância, pois fica claro a sua importância
no processo de conhecimento e o quanto as
aulas se tornam significativa e prazerosa, incrementando novos saberes por meio do teatro,
música e dança, na qual os alunos vivenciam
e representam com propriedade o que aprendem, desenvolvendo pluralidade de ideias
(PCNs, 1998).

INTRODUÇÃO DA ARTE
CONTEMPORÂNEA NOS ANOS
INICIAIS
De acordo com os parâmetros curriculares nacionais arte deve ser incluída nos anos
iniciais como matéria obrigatória e essencial
para socializar e cultuar as culturas de diferentes povos. A arte deve ser considerada importante no desenvolvimento autônomo, social e
integral das crianças, além de trazer um fator
relevante para entender a histórias de uma civilização, podendo garantir aos alunos uma
situação de aprendizagem conectada com os
valores socioculturais (BRASIL, 1998).

Os alunos do primeiro ano do ensino
fundamental buscam se aproximar da produção cultural de arte, vivenciando, se reestruturando, criando autonomias, e se transformando
na sua relação com o mundo, eles fazem com
que a aprendizagem trace caminhos próprios,
exercitando-se diariamente nas práticas de
aprender a ver, observar, ouvir, atuar, tocar e
refletir sobre elas (BRASIL, 1998).
Quando falamos em ensino de arte
cabe à escola incluir as informações sobre a
arte produzida nos âmbitos regional, nacional
e internacional, fazendo com que estes alunos
tomem consciência da existência de uma produção social concreta e observem que essa
produção tem história e que eles se identifiquem como parte desta mesma história. Arte
proporciona o mundo de possibilidades em
suas atividades tanto no brincar, nas atividades
rítmicas, melódicas, fantasias, nas produções
artísticas, nos desenhos, danças, invenções
ou imaginações. Cabe também ao professortanto alimentar os alunos com informações e
procedimentos, como orientar e preservar o
desenvolvimento do trabalho pessoal, proporcionando ao aluno oportunidade de realizar
suas próprias escolhas para concretizar projetos pessoais e grupais:
O estudo nessa área possui a função dupla de acompanhar as produções artísticas já criadas até hoje e
incentivar tantos novos olhares perceptivos quanto novas criações. Assim, para que o resultado de ambos os
objetivos seja atingido, é fundamental preparar o aluno
com uma sólida base de conhecimento (PORTO, 2014,
p. 50).

Desta forma, complementar a formação
pedagógica com artes é enriquecer o currículo
para ter o acompanhamento das artes como
para incentivar novos artistas. O ensino de arte
está relacionado a cultura do passado, presente e futuro de uma sociedade, que se alimenta
com suas histórias, e estas são registradas e
consolidadas para o entendimento de todos,
a arte enriquece culturalmente uma civilização,
mas quando não compreendida empobrece
deixando um vazio fundo e solitário dentro desta mesma sociedade.
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ARTE COMO PROJETO PEDAGÓGICO
A arte dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com base em Porto (2014)
traz uma prática pedagógica de artes de três
eixos centrais, fazer, apreciar e refletir, abrangendo quatro diferentes linguagens artísticas do
currículo, artes visuais, música, dança e teatro
com o ato de produzir, utilizando diversificados
elementos, iniciando a partir de uma pesquisa e
experimentação, fazendo ajustes.
Desta maneira, a autora coloca que a
arte como projeto pedagógico estimula o aluno
a descoberta de novas ideias e o desenvolvimento de novos projetos criativos, tanto individual como coletivo. Os projetos podem ser utilizados em diferentes formas de expressão, como
o canto, a expressão corporal e a interpretação
que podem resultar, por exemplo, em teatro,dança música e exposições de arte, sempre direcionadas para comunidade escolar.
De acordo com Faria (2007) a preocupação com o processo criador e o ato criativo
das crianças surgiu na idade moderna com convenções sociais e artísticas, buscando a criatividade livre. Neste movimento, a infância foi redescoberta, assinalando uma ruptura com a cultura
normativa e aproximando a arte da vida social,
saindo do claustro no qual ficava confinada, limitada à esfera artística aos olhares dos seus
produtores ou profundos conhecedores. Incluir
um projeto pedagógico com artes no dia a dia
das crianças que frequentam parques, espaços
para elas destinados, poderia ser ouvidas, respondendo a prática da sua função social.

los e signos para representar no presente o que
estava ausente, trocando informações, agindo
no mundo, estruturando a linguagem pela capacidade humana de compartilhar significados
e de poder se expressar e produzir sentidos. No
processo da construção da cultura, homens mediados pelas múltiplas linguagens, produziram
conhecimento sobre a natureza, a sociedade,
a ciência e a arte. “Produziram Arte, nas suas
diversas formas – artes visuais, música, dança,
literatura e teatro – utilizando-se de uma ou de
várias linguagens articuladas, numa perspectiva estética e poética” (SALLES; FARIA, 2012, p.
108).
Diante disso, os autores colocam que
as crianças reconstroem um caminho percorrido
pela humanidade por meio das interações com
outros sujeitos da cultura. Tudo isso depende de
como o adulto atua nesse processo da reinvenção do mundo, de acordo com as possibilidades e o desejo de aprender.
Nesse sentido, numa Instituição de Educação Infantil,
é necessário que as crianças se apropriem de alguns
elementos básicos dos vários sistemas simbólicos criados pelos homens e que tenham acesso ao acervo artístico-cultural produzido por meio desses sistemas. Ao
mesmo tempo, as diversas linguagens precisam estar
presentes na IEI como práticas sociais reais, de forma
significativa e criativa, mediando as múltiplas relações
que são estabelecidas com e entre as crianças (SALLES; FARIA, 2012, p. 109).

De acordo com Barbosa (2008) a concepção em que a criança era vista como seres
em falta, incompletos, apenas para serem protegidos mudou para uma concepção da criança
como protagonista do seu desenvolvimento realizado com uma interlocução com seus pares,
com os adultos que as rodeiam e no ambiente
em que estão inseridas. “Quando se propicia na
educação infantil a aprendizagem de diferentes
linguagens simbólicas, possibilita-se às crianças
colocar em ação conjunta a multifacetada esquemas cognitivos, afetivos, sociais, estéticos e motores.” (BARBOSA, 2008, p. 28).

Ou seja, a arte surgiu para as crianças
como uma forma de romper as barreiras do
que lhe foi imposto para ter a liberdade de expressão. Segundo Brasil (1998), o Referencial
curricular nacional para a educação infantil tem
como proposta o uso da arte visual como forma
de linguagem pois elas estão presentes no cotidiano da vida infantil e expressam, comunicam
e atribuem sentido a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade, por meio das linhas,
Ao passo que os projetos abrem para
pontos, volume, espaço, cor, luz, desenho, es- possibilidades de aprender, segundo a autora,
cultura, gravura, brinquedos, entalhes etc.
em diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade, proporcionando às crianDesta forma, Salles e Faria (2012) des- ças aprender por meio de múltiplas linguagens
taca que a manifestação de comunicação por e ao mesmo tempo reconstruindo o que já foi
meio da arte vem ao longo da história social dos aprendido.
homens nos quais criaram sistemas de símbo-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte pode estar em diversas linguagens, como desenho, música, dança, trazendo um
currículo motivador para a criança e seu aprendizado escolar. Conclui que essa pesquisa foi um
encontro com a arte, com o mundo infantil e sua maneira de expressão, tão cheia de significados
e valores. Em várias décadas de trabalho educacional, deu para observar que a forma como a
criança era vista se modificou por completo, hoje ela é vista como um ser social, que tem voz
ativa, precisa ser ouvido, tem vontades, sentimentos, direitos e necessita de cuidados e respeito.
Os educadores devem ter com seus alunos, a sensibilidade de olhar e conseguir enxergar potencialidades, avanços e transformações, isso deve ser a motivação de cada professor
ao entrar em uma sala de aula, proporcionar transformação, a arte por si só já permite isso. por
meio das aulas de arte as crianças são levadas ao encontro do que não podem ver apenas
sentir, internalizar, algo que só a elas pertence, é tão particular, único, tão singular, que é preciso um direcionamento para que possam transpassar e deixar fluir e aos poucos se revelam em
uma folha de papel, uma escultura em argila, uma maneira de pintar com os dedos, o detalhe,
a forma, a revelação.
A arte revela seus medos, receios, espantos, alegrias, choros, empolgação, coragem,
cheias de esperança e ao mesmo tempo desajeitadas, vão se moldando na maneira em que vão
se permitindo, soltando, experimentando, tentando, errando, descobrindo, criando, libertando.
Somente pela livre expressão é possível se encontrar e descobrir quem somos e no qual podemos ir.
O Ensino de Artes Visuais tem como propósito proporcionar possibilidades na vida das
crianças, e deve ser percebido como forma de construção do conhecimento, de compreensão
do mundo e exteriorização de sentimentos. Assim sendo, as Artes Visuais na educação são de
muita relevância para vivenciarem suas experiências, se expressarem, ampliarem o conhecimento, desenvolverem o pensamento criativo e estético, estimularem sua própria crítica, contribuindo,
assim, para a geração de sua própria identidade e autonomia.
A sala vira cenário, na qual pela mediação do educador que direciona a transformação,
pois o mesmo sabe e reconhece que a educação liberta, transforma e da vida. Quando o educador compartilha suas vivências em arte, ou direcionar isso para criança, ele pode ajudá-la a
enfrentar eventuais barreiras criativas, estimular seu raciocínio, sua criatividade, reflexão e sua
autonomia, isto quer dizer que, levem a diversas situações que estimulem o seu desenvolvimento, como a inteligência e a afetividade, são fundamentais para o desenvolvimento integral, pois
é por meio dessas interações estabelecidas entre o educador/criança e
criança/criança, que acontece esse crescimento.
Assim, estimular momentos de interação e reflexão cria situações nas quais as crianças são privilegiadas e assim deixam seu
crescimento mais feliz e prazeroso.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

RESUMO: A Educação inclusiva tem se apresentado como um percurso relevante para compreender a diversidade por meio da construção de uma escola que ofereça uma proposta norteadora ao grupo como um todo à medida que considera as carências individuais, especialmente
àqueles que correm risco de exclusão em situações de aprendizagem e participação na sala
de aula. Nesse sentido, o papel da educação inclusiva é de contribuir para a aprendizagem,
servindo de mediador entre a pessoa e o mundo, consolidando o desenvolvimento. O presente artigo apresenta uma ideia geral sobre os processos históricos da educação inclusiva assim
como as práticas pedagógicas assertivas acerca dos alunos com necessidades educacionais
especiais no ambiente escolar, desse modo ao tratar aqui o termo necessidades educacionais
especiais, abro o debate e reflexão sobre todas as necessidades educacionais especiais apresentadas por um educando, sejam elas físicas, cognitivas ou sociais, considerando promover
a inclusão de todos no espaço escolar. Incluir é antes de tudo, oferecer condições de participação social e exercício da cidadania, práticas estas que se estabelecem ao longo da vida do
sujeito, assim, venho apresentar uma pequena parcela do grande caminho que a promoção de
uma inclusão real e legítima significa.

Palavras-chave: Inclusão; Necessidades Especiais; Práticas pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

P

ensar a educação inclusiva significa entender a instituição de nossa sociedade a
partir das diferenças. A perspectiva inclusiva aparta-se da ânsia de homogeneização dos seres humanos, visto que esta homogeneização tem gerado a exclusão.
Desse modo, exclusão e inclusão são movimentos que se embatem, que lutam, que se antagonizam:
A exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas, é processo sutil e dialético, pois só existe em relação à
inclusão e como parte constitutiva dela (SAWAIA, 2011, p. 9)
Não é uma coisa ou um estado, é um processo que envolve o homem por inteiro e suas
relações com o outro, resguardando o seu direito de ser diferente, não tem uma única forma e
não é falha do sistema, ao contrário, é produto de seu funcionamento. Segundo Mantoan:
A educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de atender as
dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e com um meio de
assegurar que os alunos, que apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que
os outros, ou seja, os mesmos direitos dos seus colegas escolarizados em uma escola regular
(MANTOAN, p. 97, 2003).
Ao longo dos anos, questões como educação inclusiva e atitudes e práticas inclusivas,
vêm sido tratadas como uma fonte enriquecedora do processo educativo, uma vez que possibilitam ações para a concretização dos princípios de igualdade. Desse modo, é necessário acompanhar o trabalho dos nossos docentes, se estão conseguindo de maneira efetiva flexibilizar e
diferenciar as práticas inclusivas nas instituições de ensino. As práticas existentes na escola são
pautadas por atitudes inclusivas, entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para
melhorar e assim alcançar o esperado para a educação inclusiva (MANTOAN, p. 97, 2003).
Um dos grandes desafios que incide sobre as práticas pedagógicas na educação inclusiva para a comunidade educativa, recai na competência de conseguir que todos os educandos,
independentemente das suas características/diferenças (físicas, cognitivas e sociais) obtenham
sucesso no seu percurso escolar (MANTOAN, p. 97, 2003).
Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), as escolas precisam se adaptar
para a inclusão de todas as crianças e jovens independente das suas condições, de maneira que
as carências possam se relacionar com as deficiências ou dificuldades escolares e aprenderem
juntos.
Partindo do princípio de que o indivíduo tem características únicas, as quais devem ser
consideradas no processo de ensino, a perspectiva da Educação Inclusiva torna evidente que a
manifestação de uma dificuldade não deve ser vista como impedimento para a aprendizagem,
assegurando assim o direito as diferenças singulares (UNESCO, 1994).
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A história da Educação Especial no Brasil é recente, e mais recente ainda, são as políticas para a inclusão escolar. A legislação vigente no Brasil, que aborda as mais atuais orientações na área da educação e reabilitação, em conjunto das normas que tratam da igualdade de
oportunidades, indicam para a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços e domínios da vida social evidenciando o seu direito de integralidade educacional (UNESCO, 1994).
Sinalizam ainda para a abertura da escola numa perspectiva de escola inclusiva seguindo o caminho apontado pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB), que dedicou um capítulo
inteiro para falar da Educação Especial, assegurando o direito de acesso e permanência na educação, sua gratuidade aos alunos com necessidades especiais e igualdade de direitos em todos
os aspectos, preferencialmente na rede de ensino regular, assim vem reafirmar a exigência da
adequação do trabalho pedagógico inclusivo nas instituições de ensino. Para que isso aconteça
as escolas precisam estar disponíveis a realizar flexibilizações curriculares, a fim de que esses
alunos recebam apoios diferentes daqueles costumeiramente oferecidos. Vale enfatizar que flexibilizar o currículo e as práticas pedagógicas sob esta ótica, não implica negá-los na sua essência, e sim organizar suas modalidades adaptativas (metodologias, avaliação, temporalidade)
conforme as necessidades educacionais do aluno para que se dê o acesso à aprendizagem e a
garantia dos direitos educacionais (UNESCO, 1994).
Embora a LDB e outros documentos mais antigos usam os termos de pessoas “com necessidades especiais” ou “portadora de necessidades especiais”, durante o presente artigo vou
me ater ao conceito mais atual e com sentido mais amplo que trata da pessoa “com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (UNESCO, 1994).
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OBJETIVO DA POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO
A Política Nacional de educação especial na perspectiva da Inclusão (2008) é um
documento elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Secretaria de Educação Especial (SEESP) que tem como objetivo
assegurar a inclusão escolar de educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação,
orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação,
aprendizagem e continuidade nos níveis mais
elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do
atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissional
da educação para a inclusão; participação da
família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas
comunicações e informação; e articulação na
implementação das políticas públicas.
Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada de forma paralela à educação comum seria mais apropriada para a aprendizagem dos
alunos que apresentavam deficiência, problemas de saúde, ou qualquer inadequação com
relação à estrutura organizada pelos sistemas
de ensino. Essa concepção exerceu impacto
duradouro na história da educação especial,
resultando em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em contraposição à dimensão pedagógica.
A avanço de estudos na área educacional e a defesa dos direitos humanos vêm
transformando positivamente os conceitos, as
legislações e as práticas pedagógicas e práticas de gestão, ao reestruturar o ensino fica
estabelecida a premissa de que todos os educandos precisam ser educados, desse modo
se faz necessário atentar-se as necessidades
apresentadas por eles, que podem ser desde
questões físicas/motoras, cognitivas com dificuldades de aprendizagem ou superdotação,

afetivas e até sociais, para um trabalho contextualizado que favoreça o seu pleno desenvolvimento.
O termo “necessidades educacionais
especiais” ou atendimento da pessoa com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação amplamente difundido na legislação e estudos
apresenta a interação dos atributos individuais
dos educandos com o espaço educativo e sociedade, atribuindo maior responsabilidade de
acolhimento ao ensino regular. Embora apresente um ponto de vista conceitual transformador, as políticas educacionais para uma educação inclusiva praticadas ainda não atingiram o
objetivo de todas as necessidades educacionais dos educandos serem atendidas na escola comum, ou seja, no ensino regular.
Para atendimento da demanda diferenciada apresentada pelos alunos, sob a ótica da
educação inclusiva, a educação especial passa
a fazer parte da proposta pedagógica escolar,
mas com público-alvo definido, sendo os educandos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Desse modo, o segmento da educação
especial precisa ter o trabalho articulado com
o ensino regular estabelecendo orientação e
acompanhamento para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos educandos:
Consideram-se alunos com deficiência àqueles que
têm impedimentos de longo prazo, de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, que em interação com
diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são
aqueles que apresentam alterações qualitativas das
interações sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose
infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes.[..]. Dentre
os transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção
e hiperatividade, entre outros (BRASIL, p.15, 2008).
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O documento ainda ressalta que as definições das pessoas precisam ser contextualizadas de maneira a se evitar estereotipias ou
meras categorizações, levando em conta que
o indivíduo transforma-se e transforma o ambiente e a realidade ao qual é inserido, no qual
exige um trabalho pedagógico que elimine as
barreiras e situações excludentes, valorizando
a interação entre os diversos saberes e diferenças dos educandos.

PAPEL DOCENTE: ATITUDES E
PRÁTICAS INCLUSIVAS

Dessa maneira, Carvalho ressalta a importância da pesquisa na construção de práticas educativas de fato inovadoras. O trabalho
docente precisa imprimir políticas inclusivas,
configurando uma escola para todos, no qual
todas as propostas em sala de aula promovem
em equidade a participação de todos os discentes, é preciso práticas que permeiam os
conceitos de respeito, reconhecimento e valorização das diferenças, tolerância, afetividade e
cooperação.
Nesse sentido a escola precisa aprender e se adequar às diversas situações e promover a transformação organizacional, funcional e no processo de ensino aprendizagem.
Sabe-se no entanto, que há resistência, que há
professores com atitudes opostas aos princípios da inclusão (FREIRE, 2008).

A atuação docente admite uma importante função no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, em especial a sua atitude, contribui para construção de uma escola
de fato inclusiva: [...] nada ou ninguém é mais
importante para a melhoria da escola que um
professor; a mudança educacional depende do
Para educar se faz necessário um traque os professores fazem e pensam (FULLAN, balho articulado entre o território, a comunidap. 56, 1991).
de escolar e a família, de maneira a planejar e
organizar as propostas educativas, pensando
Dentre as definições de atitude, no nos espaços, agrupamentos, conteúdos e medicionário Michaelis (2020) encontramos o todologias com diálogo permanente entre as
presente sentido “modo de comportar-se em partes envolvidas e interessadas nesse procesdeterminadas situações ou conjunturas (em re- so. Rosita Edler Carvalho afirma que:
lação a pessoas, objetos etc.); comportamento, conduta, posicionamento”, o que nos traz à O trabalho na diversidade começa pelo reconhecimento
reflexão de que trata-se fundamentalmente da das diferenças e na paridade de direitos que, na escola,
relação do homem com o espaço em que se traduzem-se como aprendizagem e participação e não
insere, incluindo os seus valores e ações com- apenas como presença física nesta ou naquela modalidade de atendimento educacional especial (CARVApatíveis com seus princípios.
LHO, p. 23, 2012).
Segundo Franco (2016) “práticas pedagógicas se referem a práticas sociais que
são exercidas com a finalidade de concretizar
processos pedagógicos”, assim compreendemos que trata-se então, da relação docente e
sua atuação diante da comunidade educativa,
visando garantir a finalidade do seu trabalho:

Compreendemos então, que a inclusão
propriamente dita, ultrapassa os limites físicos,
trata-se de tornar todos pertencentes e responsáveis pelo espaço escolar e suas transformações. As práticas pedagógicas na educação
inclusiva precisam basear-se no ensino cooperativo, no qual professores e alunos precisam
Examinar a prática pedagógica objetivando identificar estabelecer uma relação de colaboração entre
as barreiras para a aprendizagem é um desafio a todos si, e muitas vezes também colaboração de pronós educadores que, até então, as temos examinado fissionais externos à unidade educacional.
sob a ótica das características do aprendiz. Suas condições orgânicas e psicossociais têm sido consideradas
como os únicos obstáculos responsáveis pelo seu insucesso na escola (CARVALHO, p.60, 2000).
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Os benefícios desse trabalho são evidenciados quando se formam grupos de trabalhos heterogêneos com abordagens educativas, conforme Rodrigues (2006) baseadas nas
diferenças, no qual alunos e professores são diferentes, característica essencial da educação
inclusiva, em que é ministrada por diferentes
(professores) e para diferentes (alunos), observando as necessidades apresentadas pelos
educandos, com agrupamentos de alunos em
diferentes níveis de aprendizados contribuindo
para a atuação em cooperação, em que todos
apresentam algo para aprender e ensinar: “[...]
a flexibilização curricular e a pedagogia diferenciada centrada na cooperação, bem como
estratégias como a aprendizagem cooperativa,
são medidas que permitem dar resposta a todos os alunos, no contexto do seu grupo-turma” (SILVA, 2009).

OS DESAFIOS PARA UMA EFETIVA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Consideramos que as lutas históricas
alcançadas pelas pessoas com deficiências na
trajetória de conquistas da educação especial
e o valor que exercem sobre a sua cidadania.
Com base nesse histórico de lutas vários documentos foram publicados no Brasil e no
exterior, dando visibilidade à pessoa com deficiência, defendendo o acesso à educação gratuita e de qualidade para todos sem distinção,
apresentando como princípio básico o conceito de que a escola comum é o meio mais efetivo para diminuir ou sanar a discriminação e o
preconceito, entretanto.
É importante salientar que a inclusão
de pessoas com deficiências não ocorrerá
somente amparada por leis ou decretos, por
exemplo, ao inserir um aluno com deficiência
intelectual numa turma com alunos que não
têm deficiências não assegura a inclusão, pois
a educação inclusiva ultrapassa as questões
físicas, percorrendo os caminhos da interação,
cooperação e o reconhecimento e valorização
das diferenças:

Assim, o professor precisa estar atento e ser sensível na construção do currículo
educacional, deve planejar e acompanhar o
desenvolvimento do educando por meio de relatórios e portfólios pensando nas adequações
necessárias, atualizar-se em pesquisas de estratégias adequadas e diferenciadas de trabalho pensando no aluno e suas especificidades
além de pesquisar materiais adequados as ne- Quando nos referimos à relação, ou às relações entre
cessidades de seus educandos (SILVA, 2009). inclusão/exclusão, facilmente nos vem à mente a ideia
Deve-se reconhecer que para ser justo,
o trabalho por vezes precisa ser diferenciado,
em conformidade com a necessidade de cada
aluno, objetivando assim criar sentimentos de
confiança e competência na aprendizagem,
sempre explorando os interesses e as aprendizagens dos alunos (SILVA, 2009).

de um espaço, e de estar dentro ou fora deste espaço,
de estar de um lado ou de outro de uma suposta fronteira. Estabelecer os limites desta fronteira é, no mínimo,
uma tarefa complicada, pois as fronteiras da exclusão
aparecem, desaparecem e voltam a aparecer, se multiplicam, se disfarçam; seus limites se ampliam, mudam
de cor, de corpo, de nome e de linguagem (SKLIAR,
2001, p. 14).

Nesse sentido, a educação inclusiva
requer a reflexão e enfrentamento de alguns
pontos importantes, como a falta de recursos
humanos e didáticos que circunda a esfera
escolar, assim, a falta de apoio especializado
desponta como um dos principais desafios
encontrados na sua implementação. Embora
a legislação prevê salas de recursos especializadas acontecendo em contraturno durante o
período letivo, a maioria das escolas públicas
regulares carecem de tal recurso, por vezes di844
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recionando famílias às escolas polos por veO preparo formativo dos professores é
zes distantes de suas residências, tornando-se de vital importância para que possam identifimais um problema do que uma solução ou be- car as individualidades dos alunos com necesnefício (SILVA, 2009).
sidades especiais, levantando critérios atendendo as especificidades de cada um. Numa
Assim, fica nítida a contraposição entre perspectiva real:
a teoria e a prática, em que as políticas públicas educacionais vêm sendo trabalhadas de nesse sentido, fica patente o despreparo dos educadomaneira mínima, quando são, e por muitas ve- res em geral quanto ao conhecimento sobre as peculiaridades de um determinado tipo de deficiência/incazes os docentes exercem funções aquém das pacidade, e este é um aspecto que se destaca nesta
suas, até como cuidador para a garantia do trama, principalmente pela ausência de uma política de
bem estar do educando, uma realidade escolar formação continuada capaz de promover o desenvolvimento profissional dos professores, [...] uma vez que
bem distinta da idealizada para:
[...] 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 estudantes com
necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio
constante no cotidiano escolar (BRASIL, 2008, p. 11).

não tiveram em sua formação inicial um eixo capacitador para a educação na perspectiva da diversidade
(FERREIRA; FERREIRA, p.38, 2007).

Ao mesmo passo em que o debate
sobre a educação inclusiva se intensifica a
transposição do papel docente precisa adquirir
igual interesse, visto que o professor é parte
importante na formação do indivíduo, se faz
necessário uma instrução apropriada para que
ele se perceba como agente transformador da
sociedade. De ponto de vista ideal, o professor
precisa:

É possível verificar que o processo inclusivo como a própria legislação propõe como
ela deve realmente ser, pressupõe mudanças
na atual educação vigente, pois como está, na
teoria, não garante e nem oferece condições
aceitáveis para ser considerada de fato inclusi- No caso de uma formação inicial e continuada direciova, na prática.
nada à inclusão escolar, estamos diante de uma proCabe também destacar a importância
e necessidade da formação docente, sendo
este determinante para o direcionamento das
suas estratégias de ensino, precisando estar
sempre em consonância com os valores instituídos no projeto político pedagógico da unidade
educacional.

posta de trabalho que não se encaixa em uma especialização, extensão ou atualização de conhecimentos
pedagógicos. Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da
educação e de práticas pedagógicas que são usuais no
contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus
níveis. Como já nos referimos anteriormente, a inclusão
escolar não cabe em um paradigma tradicional de educação e, assim sendo, uma preparação do professor
nessa direção requer um design diferente das propostas de profissionalização existentes e de uma formação
em serviço que também muda, porque as escolas não
serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional (MANTOAN, 2003, p. 43).
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Nessa lógica, faz se necessário a reformulação das grades dos cursos universitários,
tornando-os mais inovadores e completos, para
que os cursistas possam adquirir ao menos um
conhecimento básico na área da educação especial. Destaco ainda a relevância da formação
continuada promovida pela a escola, seja com
cursos, grupos de estudos, trocas de experiências entre outras ações para assim amparar o
profissional em seus anseios e dúvidas, situações estas capazes de melhorar a autoestima
do professor e a sua capacidade de controle
para as necessidades apresentadas, e a emergência do sistema de ensino investir na formação docente no nível da educação especial, em
especial aos professores da educação básica
regular, cuja área de formação profissional não
é específica para atendimento dessas demandas (MANTOAN, 2003).
As instituições de ensino regular precisam de docentes que consigam compreender
e lidar com as necessidades educacionais especiais dos seus discentes, formações estas
que visam possibilitar a aquisição de conhecimentos imprescindíveis para o trabalho em
equipe, podendo assim projetar suas ações,
mediar as situações, refletir sobre sua prática
e replanejar estratégias, fazendo uso de materiais diferenciados para apoiar o seu trabalho
pedagógico, incluindo o apoio de novas tecnologias e por fim, estabelecer relação permanente com os a família e comunidade escolar
em geral (MANTOAN, 2003).

Outro ponto relevante é a questão das
salas de aulas superlotadas. O Brasil ao longo dos últimos anos tem acompanhado que a
quantidade de educandos com deficiência que
compartilha a sala de aula com educandos
sem deficiência vem aumentando, claro que
isso é bastante positivo. Contudo, como já visto
em diversos estudos que tratam da educação
inclusiva, para a garantia de um ensino de qualidade não é ideal que o número de estudantes em uma turma inclusiva seja o mesmo que
o de uma turma regular, visto a necessidade
de maior atenção, acompanhamento e direcionamento das diversas atribuições em sala de
aula (MANTOAN, 2003).
Turmas com muitos alunos podem sobrecarregar os profissionais que poderão sentir
dificuldade em lidar com os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e/ou altas habilidades/superdotação em suas
necessidades à medida que precisa atender
os demais, podendo comprometer o trabalho
com os educandos de toda uma turma durante
o processo de ensino-aprendizagem (MANTOAN, 2003).
Por fim, para assegurar uma efetiva
educação inclusiva é necessário utilizar recursos que promovem a autonomia dos educandos com deficiência, que favoreçam uma vida
independente e sua inclusão na sociedade,
tais recursos são conhecidos como tecnologia assistiva. Compreende-se que a tecnologia
assistiva é o conjunto de produtos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços
que possibilitam a inclusão. Para tal, é preciso
investimento da esfera pública para que as escolas possam implementar essas ferramentas
de acordo com as demandas ou o número de
alunos com necessidades especiais matriculados (MANTOAN, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos impasses, a educação inclusiva apresenta-se como fundamental para o fim
de processos de exclusão. Promovendo o desenvolvimento cognitivo e social da pessoa com deficiência e das demais pessoas que convivem com ela, na implementação da educação inclusiva
todos podem se beneficiar. O triunfo do processo educativo irá depender, em grande parte, da
compreensão que os docentes apresentam em relação ao seu trabalho pedagógico, das suas
atitudes frente à educação inclusiva e gerenciamento da sua prática educacional.
Sabe-se que existem muitos desafios no processo de inclusão, um deles é que grande
parte dos professores não se consideram capazes de atender a demanda inclusiva, a formação
continuada surge como uma oportunidade essencial para a expansão e aperfeiçoamento de
práticas inclusivas para lidar com as diversidades. A ideia de educação inclusiva está vinculada
à formação dos educadores ao mesmo passo em que as práticas pedagógicas precisam se
orientar por atitudes inclusivas.
Desse modo, é preciso que a unidade escolar se transforme e se diversifique, é preciso
um quantitativo de funcionários suficientes e disposição de materiais e suportes para atendimento das demandas da educação especial. O que infelizmente ainda não é palpável à ampla
realidade educacional, sobretudo na esfera de ensino regular pública. É fato que muito já se foi
discutido e desenvolvido na perspectiva da educação inclusiva, mas ainda há muito a se fazer,
notadamente no que tange ao apoio aos docentes, às pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e suas famílias.
Vale ressaltar que não basta somente os professores assumirem a função de incluir, uma
escola inclusiva requer trabalho pedagógico coletivo e abrangido com todo o grupo escolar em
busca de um bem comum, com o comprometimento de todos os profissionais da educação para
a construção de uma escola democrática, redefinindo os planos da escola para o reconhecimento e valorização das diferenças fundado em um projeto político-pedagógico eficaz, aberto às
diferenças e que de fato funcione.
É preciso empatia para refletir sobre as pessoas com deficiência, analisar a situação
sob a ótica de que são seres humanos dotados de direitos que diariamente enfrentam inúmeros
desafios. A sociedade como um todo precisa se envolver e participar dos processos inclusivos
a fim de se adquirir consciência social e tornar-se mais humana para em conjunto pensar meios
de ser um agente transformador do meio em que vive.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, E SUA
IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA

RESUMO: Venho através deste artigo aprimorar meu conhecimento no tema, onde foi escolhido
para uma questão norteadora onde obtive maior esclarecimento sobre a discussão da música
como uma valiosa ferramenta pedagógica na educação infantil nos dias atuais, buscando entender os aspectos favoráveis que a música pode proporcionar às crianças, além de perceber
diversas formas de interação da música como os demais eixos que trabalhamos diariamente
com nossos alunos. O intuito geral da pesquisa é analisar as contribuições que o ensino musical pode proporcionar no desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor da criança, possibilitar e verificar a forma de como esta ferramenta poderá ser usada pelos professores que
atuam nesta área. Esta pesquisa bibliográfica também servirá como foco, onde será analisado
a importância do aprendizado da música através de movimentos, socialização e na aprendizagem, conhecer a dinâmica do ensino musical nas escolas, perceber as formas de interação da
música com os demais eixos trabalhos e, contudo, obter maior conhecimento nas mudanças
significativas que a música pode trazer para o aluno, na educação infantil.

Palavras-chave: Educação Musical; Alfabetização; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, a música é uma de nossas linguagens que vem avançando muito com
a nossa comunicação, sendo elas as sensações, sentidos organização de som
e silêncio, a música está presente em diversas situações, do nosso cotidiano, na
afetividade, na cognição e na estética, ou seja, a música é a linguagem que traduz em formas
sonoras que são capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos.
A música possui uma relação muito forte com o ser humano, principalmente com as
crianças, pois elas não são estáticas, vivem interagindo umas com as outras, a música tem a
intenção de provocar esta interação, ou seja, através da música que sentimos emoções, lembramos de nossas histórias, ideologias, onde podemos nos lembrar de fatos através dela, a música
nos causa sentimentos, como a tristeza, a saudade, a felicidade, a nostalgia total de vários acontecimentos, a música é marcante em nossas vidas, em várias situações e ocasiões.
Desta forma, para as crianças a música pode ser utilizada em diversas situações na
educação infantil, em algumas delas é para ser utilizada em fins da educação, como na higiene
pessoal, na alimentação, comemorações diversas, o ensinamento depende muito da participação musical, nos movimentos, no aprendizado, no corpo, na motricidade, nos movimentos, na
relação afetiva, enfim a música nos causa muitas sensações.
Contudo, o presente artigo tem por finalidade investigar a música como ela poderá ser
um instrumento de auxílio no desenvolvimento da criança na educação infantil. Com este trabalho, busquei investigar e analisar o desenvolvimento não somente da criança, mas também da
preparação do professor, em relação ao ensino da música, além de reconhecer as contribuições
positivas da música em relação ao desenvolvimento da criança, e por fim entender a concepção
que o professor tem a respeito dela.
O objetivo deste trabalho, foi observar e analisar além da influência que a música proporciona aos alunos na educação infantil, mas também a questão dos professores em relação aos
desafios a serem vencidos, além das crianças como seres em processo contínuo de aprendizagem, pois a música está presente em todos os momentos em nossas vidas, é preciso que ela
consiga preencher um espaço importante na educação de nossas crianças, a educação musical
é um fator importante em suas metodologias que serão direcionadas para a escola, com propostas dinâmicas e inovadoras podem proporcionar uma educação musical participativa e para
todos, além do prazer que ela nos causa.
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O SURGIMENTO DA MÚSICA NAS
ESCOLAS

A criança é um ser brincante e, brincando, faz música,
pois assim se relaciona com o mundo que descobre a
cada dia. Fazendo música, ela transforma-se em sons,
num permanente exercício, receptivo e curioso, a criança pesquisa materiais sonoros, descobre instrumentos,
inventa e imita motivos melódicos e ouve com prazer à
música de todos os povos (BRITO, 2003, p.35).

O surgimento da música nas escolas,
começa na metade do século XX, onde classes dominantes possuíam modelos do trabalho
com artes, pois nas escolas públicas brasileiÉ fato que a questão da música nas
ras o ensino da música foi o objeto de Decreto
escolas é um processo ainda recente mas
Federal em 1854, nesta época abrangiam-se
além da música os exercícios de aula de canto. vem passando por modificações e alcançando um amadurecimento dos profissionais nas
Foi então que a partir da década de 60, Unidades Escolares, pois, o professor trabalha
criou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educa- com o envolvimento da criança, não tornado
ção Brasileira de 1971 (LEI 5692/71). A Lei sua atividade mecânica como antigamente, o
então possui um único objetivo o de facilitar professor vem incentivando a criança e acaba
o desenvolvimento, e não dificultar o processo despertando um imenso interesse um enorme
prazer pela música.
de música nas escolas.

Dessa forma, ao ensinar a arte, envolvendo a música e com elas atividades lúdicas,
é uma importante ferramenta que influencia as
crianças, acreditando que é através das interações sociais que elas estabelecem o desenvolvimento cognitivo e afetivo, pois favorece com
Os professores precisam vencer desa- certeza esta troca entre eles, onde se cria vínfios para que a música preenche um espaço culos afetivos uns com os outros.
importante na educação, educação musical é
um fator importante em suas metodologias que
A IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E A
serão direcionadas para a escola, com proposEDUCAÇÃO MUSICAL
tas dinâmicas e inovadoras podem proporcionar uma educação musical participativa e para
Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Batodos, além do prazer que ela nos causa: “Na ses da Educação Nacional (Lei 5.692/71), a
escola tradicional, valorizavam-se principal- arte é incluída no currículo escolar com o título
mente as habilidades manuais, os dons artísti- de Educação Artística, abrangendo artes pláscos” (BRASIL, 1997, p. 23).
ticas, artes cênicas e educação musical. De

O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com
veemência pela Declaração sobre Educação
para Todos.

Com a introdução da música nas escolas, o recomendado aos professores que, ao
iniciar sons e ritmos musicais, primeiramente
seja trabalhado a parte de reprodução corporal, onde a criança poderá ouvir e sentir o
som, deixando-se levar com vibrações que ela
mesma poderá transmitir expressando vários
sentimentos, esta manifestação depende de
cada criança, pois é preciso respeitar o limite
de cada uma delas, com isso o professor pode
aproveitar o entusiasmo e a alegria despertada
por elas podendo ser desenvolvidas outras atividades lúdicas.Brito (2003) afirma que:

acordo com Santos (1990) comenta:
[...] a Educação Artística se operacionalizam no currículo de 1º e 2º graus através das modalidades artísticas diversas, segundo o Parecer 540/77 do Conselho
Federal de Educação: artes plásticas, artes cênicas e
“educação musical” – atenuante para o compromisso
com a arte musical ou justificativa para uma prática com
poucos recursos musicais materiais oferecidos pela instituição escolar (SANTOS, 1990, p.32).

Antigamente nas escolas, a Educação
Artística era considerada uma atividade educativa e não uma disciplina, tratando de maneira
indefinida esse conhecimento. Com isso falta852
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vam fundamentos teóricos que dessem suporA importância fundamental dos PCN na
te a esses conteúdos, já que muitos professo- década de 90 é a definição do ensino de cada
res não estavam habilitados para o domínio de linguagem artística com uma proposta própria,
várias linguagens artísticas.
significando um retorno da linguagem musical
às escolas (Penna, 2001).
Os professores de artes das décadas
de 70 e 80 viram-se responsabilizados por
A legislação por si só, porém, ainda
educar os alunos em escolas de ensino funda- não favoreceu o retorno efetivo da educação
mental em todas as linguagens artísticas, con- musical às escolas regulares. Concordamos
figurando a formação do professor polivalente com Figueiredo (2005), quando ele afirma que
em arte. O que está descrito no texto dos Parâ- hoje em dia convivemos com uma sociedade
metros Curriculares Nacionais nos indica esse que, na sua maioria, têm sido privada de qualproblema claramente.
quer tipo de educação musical formal. Quando
encontramos atividade musical atividade muDe acordo com Penna (2001) identifi- sical numa escola, normalmente é encarada
cou através de pesquisas que a música desa- como atividade extracurricular, de caráter compareceu das escolas brasileiras na década de plementar e lúdico: “essa prática pode ser uma
70, tanto em função desse caráter generaliza- alternativa para a educação musical, mas tais
do da proposta da Lei 5692/71 para o ensino atividades não têm contribuído para uma comde Artes, como pela predominância das artes preensão mais consistente sobre a música na
plásticas como conteúdo dos cursos de Edu- formação dos indivíduos” (FIGUEIREDO, 2005,
cação Artística.
p. 24).
Em meados dos anos 80, os professores de arte começaram a se mobilizar com a
finalidade de conscientizar os profissionais da
área em torno de um movimento, denominados
arte-educação:
se ampliassem as discussões sobre o compromisso,
a valorização e o aprimoramento do professor, e se
multiplicassem no país as novas ideias, tais como mudanças de concepções de atuação com arte-educação
se ampliassem as discussões sobre o compromisso, a
valorização e o aprimoramento do professor, e se multiplicassem no país as novas ideias, tais como mudanças
de concepções de atuação com arte (BRASIL, 1997b,
p. 28).

No ano de 1988, com a promulgação
da Constituição, iniciam-se as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro
de 1996 (Lei 9.394/96).
Com a Lei 9.394/96, a arte é considerada obrigatória na educação básica: “O ensino da arte constituirá componente curricular
obrigatório, nos diversos níveis da educação
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (Artigo 26, parágrafo
2º).

Atualmente, podemos contar com diversas abordagens na educação musical, metodologias que garantem o aprendizado de
conceitos básicos e desenvolvem habilidades
ligadas ao fazer musical, à apreciação e à criatividade.
O desenvolvimento da apreciação musical provoca em disponibilizar ao aluno um
conjunto de estilos musicais de forma que ele
possa apurar um senso crítico em relação à
escuta dos sons, ou seja, uma escuta crítica.
Em relação à criatividade, enfatizamos a importância de o aluno utilizar os conhecimentos
adquiridos nas aulas de música para desenvolver seu potencial criativo, seja por meio de
composições musicais, seja por construção de
instrumentos musicais não convencionais ou
ainda pela elaboração de novas formas de fazer musical.
Desta forma é que o espaço escolar
seja efetivamente disponibilizado para que possamos colocar em prática todo esse ferramental, e com isso garantir o acesso de todos à
educação musical. Desta forma o pensamento
do Figueiredo (2005) afirma:
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que mesmo considerando que a partir dessa fase a
presença da música não está garantida em termos de
quantidade nem de qualidade pela descontinuidade do
ensino e eventual falta de professores preparados para
ensinar música, é um privilégio a presença de algum
tipo de aula de música nessa fase escolar (FIGUEIREDO, 2005, p.61).

O autor destaca ainda que os primeiros anos escolares, que incluem a educação
infantil e as quatro séries iniciais do ensino fundamental, não gozam do mesmo privilégio na
maioria dos sistemas educacionais brasileiros.
As crianças quando passam por uma experiência mais diversificada na infância, incluindo sua expressão por modalidades artísticas
música, dança, expressão cênica, linguagens
visuais certamente terão uma possibilidade de
formação integral e integradora, pois estas linguagens são formas de expressão e desenvolvimento do homem individualmente e no seu
grupo social: “Neste ponto, o documento cria
um canal de comunicação entre o que sempre
se considerou como ensino de música tradicional e abordagens mais populares, ou seja,
“traz o desafio de superar a histórica dicotomia
entre música erudita e popular” (PENNA, 2001,
p. 116).

de todo aquele que dela queira se aproximar”,
qualquer que seja ele, do que a escola regular
onde, por força de lei, todas as crianças devem
estar.
Portanto, o objetivo da educação em
artes é proporcionar à criança novas possibilidades de linguagem, seja ela musical, gestual, visual, na tentativa de incorporar elementos
novos ao seu cotidiano. Desta maneira, engajadas, no projeto educacional desenvolvido na
escola, tais linguagens são objetos de uma
ação intencional e sistematizada e como tal,
insere-se no propósito de formação integral do
indivíduo.
As quatro grandes linguagens artísticas: a dança, as artes visuais, teatro e música. Segundo os PCNs, as aulas de Arte devem
contemplar atividades de quatro linguagens: a
dança, artes visuais, teatro e música.
As diferentes manifestações culturais
das mais clássicas às mais vanguardistas merecem ser analisadas como resultado de um
conjunto de valores e uma maneira de os seres
humanos interagirem com o mundo em que vivem ou viveram.

De acordo com Figueiredo (2005) afirma ser evidente para várias metodologias de
educação musical nos dias de hoje que diversas manifestações musicais merecem ser tratadas com a mesma seriedade com que tradicionalmente alguns tipos de música foram
privilegiados pela educação e pela sociedade
em geral.

Portanto, atingindo uma perspectiva
de gestão democrática e participativa, desse
modo a definição deve se manifestar de amplo
debate entre os segmentos envolvidos no trabalho educativo com crianças, pois o Ministério
coordenou um processo de discussão desses
parâmetros em diferentes regiões do país, incorporando a contribuição que muitas secretarias de educação, entidades e grupos desenO autor afirma ainda que haja certo con- volvem no sentido de aprimorar a qualidade da
senso sobre a necessidade de se estabelecer Educação Infantil.
uma educação musical que respeite e inclua
diversas perspectivas sonoras em seu conteúdo. Portanto, entendemos que os caminhos da
educação musical precisam ser simplificados
e concordamos com Ciavatta (2003), quando
ele afirma que “qualquer método de ensino
de música deve ter como princípio a inclusão,
em seus processos de ensino-aprendizagem,
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA PRÉESCOLA
A música possui atualmente nas escolas de educação infantil, um papel importante
no aprendizado das crianças, pois com a música faz contribuir no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e linguístico, a musicalização é
um processo de construção do conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música e diversos ritmos, aguça a
imaginação da criança, ajuda na memorização
de caçulos, e outras atividades, alto poder de
concentração, atenção, respeito ao próximo,
ajuda a socializar-se melhor, e também na afetividade, contribuindo para uma grande consciência corporal e de coordenação motora.
Na educação infantil a música é relacionada com um diferente papel, uma motivação
diferente ao ensinar, pois é possível estabelecer na criança a autoestima e o lúdico, pois
aprender brincando é mais prazeroso. A rotina
de uma sala de aula na educação infantil, quase sempre começa com a roda de conversa,
facilitando a visualização e o convívio com todos ao mesmo tempo, cantando ou dançando,
a música proporciona diversos benefícios, para
as crianças é uma grande parceira no desenvolvimento saudável.

cantar para suas residências, e ao longo de
nossa vida torna-se marcante, pois o ritmo a
gesticulação das coreografias, acabam deixando lembranças em nossas memórias, até mesmo com datas comemorativas, a música está
sempre presente, nos fazendo ter lembranças
de algumas épocas de nossa infância, pois o
crescimento infantil se desenvolve melhor com
o contato musical, é por este motivo a importância de estar em contato com ela. De acordo
com Paulo Freire:
O bom professor é o que consegue, enquanto fala
trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu
pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma
cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem.
“Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas,
suas incertezas” (FREIRE, 1996, p.96).

Desta forma, através da experiência
musical, são desenvolvidas capacidades que
serão importantes durante todo o seu crescimento. A criança em seu processo de crescimento e desenvolvimento está além de seus
aspectos físicos e intelectuais.

Existem outros tipos de sons que a
música pode proporcionar para as crianças
uma sensação prazerosa e divertida, como um
exemplo o som do assobiar, pois acaba fornecendo sons sonoros diferentes dos habituais
da música cantada, além do murmurar, a criança quando pequena se encanta com qualquer
A música começou aos poucos e hoje
tipo de som emitido por nós adultos.
se tornou uma forma lúdica, é criadora e facilitadora de diversas atividades na área do coÉ através deste contato que a criança
nhecimento. Se tornando um poderoso recurso
conhece a intensidade do som, inflexão da voz,
educativo a ser utilizado na Pré-Escola. É tama entonação dela, o contato de olhos nos olhos
bém um meio de expressão de ideias e sene o contato corporal, isso ajuda no sentido autimentos valiosos entre todos, principalmente
ditivo, emocional e cognitivo.
para as crianças.
Na educação infantil, a música exerce
um papel fundamental, temos o hábito de cantar, os profissionais juntamente com seus auxiliares, motivam a canção, com música de lanchar, de ficar na fila, de se alimentar e crescer
fortinho, com músicas diversas, isso faz com
que essas crianças levem esse momento de

Entretanto, a música e o seu papel
como facilitadora no processo do ensino aprendizagem, a sua utilidade dentro da pré-escola
como instrumento tornando a escola um lugar
receptivo, acolhedor, a música é um bem cultural e seu conhecimento não deve ser privilégios de poucos, todos deveriam ter acesso
855

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

com facilidade a esta cultura, ou seja, é uma
ferramenta que contribui para a formação do
cidadão, integrando do ser humano, e com
isso a criança acaba entrando em contato com
o mundo da alfabetização, do letramento e do
universo lúdico.

Devem-se mostrar as crianças variedades de experiências musicais, diferentes estilos, letras, velocidades e ritmos, pois todos estes benefícios são estendidos ao benefício da
criança onde ela encontra facilidade na linguagem falada, e ainda proporciona bem-estar na
condição da escrita, pois na medida em que a
Com a musicalidade nas escolas ela percepção e o bom vocabulário estão presentorna-se uma tendência maior para o desenvol- tes, as estruturas e elementos também ajudam
vimento. A musicalização é um processo cog- no desempenho da criança.
nitivo e sensorial que envolve o contato com o
mundo sonoro e a percepção rítmica do indiA RELAÇÃO DO PROFESSOR
víduo, ela faz com que a pessoa intuitivamenCOM O PROCESSO DE ENSINO
te ou por intermédio da orientação sinta mais
APRENDIZAGEM
prazer.
A relação entre o processador e o
O talento e o conhecimento caminham aprendizado das crianças, existe uma variedalado a lado, quanto maior o talento pela música de enorme de atividades que auxiliam no demais fácil se torna o conhecimento. E quanto senvolvimento, o professor no processo ensino
maior o conhecimento, mais se desenvolve o aprendizagem caracteriza bem a questão da
talento.
coordenação motora, o equilíbrio, a lateralidade, e a estruturação espacial e temporal da
Entretanto, esta percepção também criança.
ocorre com o desenvolvimento infantil, pois
através da música e de suas características peO professor pode realizar algumas aticuliares, muitas vezes com utilização de rimas, vidades como a dobradura, o quebra-cabeça,
a criança vai desenvolvendo diferentes aspec- desenho da imagem do corpo em tamanho natos de sua percepção auditiva.
tural, vários ritmos musicais, e interpretações e
dramatizações diversas. A importância do proQuando a criança começa a cantar, fessor em relação ao ensino aprendizagem é
elas trabalham sua concentração, memori- fundamental para o sucesso do aluno, pois a
zação, consciência corporal e coordenação questão afetiva em sala de aula com as crianmotora, pois juntamente com o ato de cantar, ças da educação infantil deve agir de forma
ocorre com frequência o desejo de dançar, me- que expresse o seu relacionamento como um
xer o seu corpo, acompanhado do ritmo e das desafio para o professor, pois é preciso desformas da expressão corporal.
pertar interesse pelo crescimento da criança,
respeitando suas individualidades, criando um
A escola, contudo, exerce um papel ambiente agradável e propício para o ensino
importante da música para o desenvolvimento aprendizagem:
da criatividade da criança, porém não é papel
e nem função apenas dela, a família precisa O professor autoritário, o professor licencioso, o profesestimular este fator importante na vida e no de- sor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes,
senvolvimento de seu filho.
o professor mal-amada sempre com raiva do mundo e
das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca (FREIRE,
1996, p.73).
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É preciso ter uma relação de afeto e
amizade, a criança precisa sentir-se amada,
deve haver uma troca de solidariedade, de respeito mútuo, não é possível desenvolver qualquer tipo de aprendizagem, em um ambiente
com hostilidade, de ambas as partes.
É de fundamental importância trabalhar
não só conteúdos, mas também as relações
afetivas, a relação do professor auxilia para a
adaptação da criança no processo de inicialização escolar. Isso faz com que o bom relacionamento desenvolva na busca pelo desejo de
conhecer a si própria.

Portanto a creche é uma instituição que
tem por objetivo não só o cuidado das crianças,
mas também a educação e o desenvolvimento
das mesmas. Dessa maneira os profissionais
da creche devem buscar meios para estimular a educação e o desenvolvimento adequado
dessas crianças. As músicas infantis, além de
promover um ambiente agradável e bem-estar
das crianças, pode ser um instrumento interessante nessa busca ao melhorar a capacidade
de socialização, autoconfiança e autoestima.

A relação do professor e a criança envolve interesse e intenções, sendo esta interação o expoente das consequências, pois a
educação é mais uma fonte do desenvolvimento comportamental e agregação de valores.
O professor não precisa se preocupar com o
conhecimento através da absorção de informações, ele precisa se preocupar pelo processo
de construção do conhecimento do aluno.
Com isso o aprender torna-se mais interessante quando a criança se sente competente pelas atitudes e métodos de motivação
em sala de aula, o prazer que a criança estabelece surge espontaneamente, isso se dá
ao acompanhamento e ações no desenvolver
das atividades em relação ao ensinamento a
didática do professor: É o modo de agir do
professor em sala de aula, mais do que suas
características de personalidade que colabora
para uma adequada aprendizagem da criança,
fundamentam-se numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade (ABREU
& MASETTO 1990, p.115).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este trabalho de pesquisa bibliográfica, que pude analisar, e buscar, um entendimento amplo sobre a música, em relação as diversas áreas do conhecimento onde podem
ser estimuladas com a prática da musicalização. A música tem um papel muito importante na
alfabetização e na construção do caráter individual da criança.
A socialização das crianças nas escolas, e o papel que o professor desempenha são
extremamente essenciais para o ensino aprendizagem, para o desempenho cognitivo delas. Entretanto, quando entendemos os diferentes aspectos do desenvolvimento humano, sendo eles,
físico, mental, social, emocional e espiritual, a música pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional.
É nesse sentido que se faz uma diferença e necessária a sensibilização dos professores
para despertar a conscientização quanto às possibilidades da música para favorecer o bem-estar e o crescimento das potencialidades das crianças, pois ela fala diretamente ao corpo, à
mente e às emoções presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória
e a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e lógicas-matemáticas ao
desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no
mundo.
Com a música, a criança estabelece uma relação lúdica e de livre expressão, não apresentam pressões nem cobranças de resultados, são uma forma de aliviar e relaxar, a música
auxilia na desinibição, contribuindo para o envolvimento social, despertando noções de respeito
e consideração pelo outro, e abrindo espaço para outras aprendizagens.
Contudo, a conclusão deste artigo me fez ter a certeza de que uma criança bem estimulada é mais feliz e se torna um adulto também mais feliz. Os responsáveis passam a ter mais
orgulho das conquistas de seus filhos e a repensar seus valores.
Aprender em qualquer situação é prazeroso, ela nasce espontaneamente nas crianças,
não é uma tarefa fácil, mas para que esse hábito possa ser melhor utilizado o professor precisa
despertar a curiosidade dos alunos, além de acompanhar suas ações na solução e aquisições
das tarefas.
Sabe-se que na educação infantil, as músicas muitas vezes são utilizadas para criar hábitos, como lavar as mãos, hora do lanche, entre outros, e isso favorece para a educação saudável
da criança, além de estimular a sociabilidade. Também favorece o estímulo rítmico da criança,
que desenvolve uma linguagem corporal para expressar a música que ouve.
Pode-se concluir através deste estudo que a música é mais um objeto a ser utilizado para
facilitar o desenvolvimento da criança, sendo utilizada corretamente, e estimulando a criança
poderemos ter um desenvolvimento facilitado, além de crianças mais sociáveis e mais calmas.
Com este trabalho, busquei investigar e analisar o desenvolvimento não
somente da criança, mas também da preparação do professor, em relação
ao ensino da música, além de reconhecer as contribuições positivas da
música em relação ao desenvolvimento da criança, e por fim entender
a concepção que o professor tem a respeito dela.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A alfabetização é uma das fases mais importantes na vida escolar das crianças. E além
da alfabetização sabemos que a brincadeira também é essencial para o desenvolvimento infantil e através dos jogos e das brincadeiras podemos facilitar esse processo. Não tenho a
intenção de dizer que o processo de alfabetização só acontece com a ludicidade, mas sim, que
o envolvimento do lúdico desperta mais interesse, enriquecendo e favorecendo esse processo de forma mais tranquila e prazerosa. No brincar as crianças conseguem interagir e adquirir
novos conhecimentos e experiências necessárias para o processo de alfabetização. Os jogos
educacionais são recursos enriquecedores por meio dos quais se busca o aumento de possibilidades de aquisição de aprendizagem, construção de autoconfiança e motivação em relação
o conteúdo formal a ser aprendido. O presente trabalho teve origem na relevância que atribui
a ludicidade no desenvolvimento do processo de alfabetização com os alunos do 1 ano.

Palavras-chave: Lúdico; Crianças; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

D

iante desse tema busquei autores que me auxiliaram na definição dos principais
conceitos envolvidos neste estudo, essas contribuições teóricas me fizeram refletir e compreender os conceitos em questão e ampliar o meu olhar para o tema
é abordado. Por essa razão trago nesse trabalho atividades desenvolvidas em minha prática
pedagógica utilizando a ludicidade no processo de alfabetização.
O ato de brincar é tão importante para a criança que se tornou um direito garantido na
Declaração Universal dos Direitos da Criança, onde no quarto deixa claro que criança terá direito
a alimentação, recreação e assistência médica adequadas.Estabelecendo de forma igualitária
que a recreação é tão importante quanto à alimentação e a saúde para a criança. Sendo assim,
o brincar é muito importante no processo de desenvolvimento da criança.
Na longa jornada de trabalho notei o quão importante é para as crianças o momento da
arte, do brincar e o quanto isso era prazeroso, mas, contudo era muitas vezes deixado de lado
pelos professores, pois trabalhar o lúdico requer tempo e muita dedicação para que seja um
trabalho proveitoso.Nos dias de hoje temos a impressão que a sociedade não vê a brincadeira
como forma de aprendizado, mas sim como perda de tempo onde o professor deveria estar
dando um conteúdo ao invés de brincar.
Quando a criança tem a oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita
a sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e crítica, As participações e as
transformações introduzidas pela criança na brincadeira devem ser valorizadas, tendo em vista
o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento.
O vivenciar da ludicidade no contexto escolar seja através de jogos, brincadeiras ou outra atividade lúdica direcionada, é importante para a formação do sujeito e contribui para tornar
o processo ensino e aprendizagem mais agradável.
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JOGOS E BRINCADEIRAS
Segundo Sabine (2009), definir jogo
não é fácil, cada pessoa pode entender de
modo diferente. Os jogos mesmo que tenham
a mesma denominação, mas tem as suas especificidades, ou seja, cada jogo tem seu objetivo, a criança não brinca apenas por brincar,
tudo tem sua finalidade.
De acordo com Rau (2011), o jogo
pode ser visto como o resultado de um sistema
linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objeto.
Pode-se ver que o jogo pode ter utilizações diferentes, cada povo tem sua maneira de jogar
ou brincar de acordo com a sua cultura, com o
seu povo. Cada um aprende de uma maneira.
Antigamente o jogo era inútil, não sério.
Nos tempos do Romantismo, aparece como
algo sério e para educar as crianças hoje tem
um olhar voltado para a criança, fazendo dela
a protagonista de sua história.
Já o brinquedo não possui um sistema de regras que determinam sua utilização. O
brinquedo incentiva a reprodução de imagens
da realidade, Duprat (2015), diz que um dos
objetivos é ser um substituto dos objetos reais
para a criança.
De acordo com Rau (2011), os jogos
mesmo que tenham a mesma denominação,
mas tem as suas especificidades O jogo pode
ser visto como o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto
social, um sistema de regras e um objeto.
O jogo está presente na escola, o professor permitindo ou não. Porém é um jogo em
que as regras são predeterminadas e a única
ação que é permitida às crianças é obedecer,
seguir as regras, a ludicidade tem suas regras
e objetivos.
Segundo Sabine (2009), o ato de jogar
e de brincar exige da criança movimentação
física e provoca desafio mental. O mundo da
fantasia, da imaginação e da brincadeira é um
mundo onde a criança está em exercício constante, tanto nos aspectos físicos ou emocionais
como, principalmente, no aspecto intelectual.
Jogar em sala de aula proporciona momentos
de interação e aprendizagem, pois é um dos
meios mais estimuladores da construção do
conhecimento.

O jogo promove a aprendizagem informal e formal, pois ele auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento
psicomotor como também no desenvolvimento
de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação e a criatividade.
Para Sabine (2009), através de recursos materiais concretos é que a criança consegue fazer conexões entre a escrita e seu significado, pois a subjetividade ainda encontra-se
em processo de construção nas crianças com
faixa etária entre 6 e 7 anos, de modo que se
faz necessário relacionar os conteúdos escolares com a realidade das crianças, aproximando
o máximo possível do concreto, do real.
O aluno, por sua vez, passa se expectador passivo a ator situado num jogo de preferências de opções, de desejos, de amores, de
ódios e de estratégias, podendo ser emissor
e receptor no processo de intercompreensão.
E a educação pode deixar de ser um produto
para se tornar processo de troca de ações que
cria conhecimentos e não apenas os reproduz.
A cultura lúdica pode ser um grande
passo para que a educação possa assumir o
patamar de “processo” e deixar de ser visto
como “reprodução de conhecimento”. Segundo Sabine (2009), diz que não é apenas deixar
o livro das cartilhas de lado, mas também o
método das cartilhas, o ensino que é centrado
na noção de sílaba como unidade privilegiada
da escrita e da leitura.
De acordo com o pensamento de Sabine (2009), acredito que a utilização do lúdico
torna a aprendizagem produtiva tanto para o
aluno quanto para o professor, fazendo com
que o processo de alfabetização tenha sentido
para o aluno.
De acordo com Rau ( 2011), a alfabetização poderia ser um processo de construção
de conhecimentos que se faz com facilidade,
porém tornou-se um pesadelo nas escolas.
Nas séries iniciais as crianças têm uma resistência maior à atitude autoritária porque ainda
não aprenderam a se submeter ao que veem
e ouvem. A individualidade é uma forte marca
da personalidade das crianças. Sendo assim,
segue uma Contextualização da prática pedagógica junto com a ludicidade, como exemplo:
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Segundo Rau (2011), o Brasil precisa
modificar profundamente a educação, especialmente, a alfabetização. Para que isso aconteça
é preciso professores com melhor formação técnica. Enquanto as escolas continuarem formanTurma: séries iniciais do ensino funda- do mal os professores, a alfabetização e todo o
mental e educação infantil.
processo escolar no geral irão continuar seriamente comprometidos.
Eixo: Linguagem Oral e Escrita
De acordo com Rau ( 2011), para que
-Diferenciar e apreciar os vários gêne- seja realizado um trabalho de ensino e aprendizagem da leitura e escrita sem o método do báros textuais.
-bé-bi-bó-bu, é preciso saber alguns pontos que
-Desenvolver a consciência fonológicas são fundamentais, assim sempre com auxílio da
ludicidade.
por meio de brincadeiras.
Sabine (2009) diz que não é simples-Ampliar gradativamente as possibilida- mente deixar o método tradicional ou a “cartilha”
de lado. É necessário saber o que se quer fazer
des de expressão oral e escrita.
e o que entende por alfabetização. Alfabetizar é
ensinar a ler e a escrever, o segredo é a leitura.
Objetivos específicos
Com a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental na
• Conhecer e identificar a letra do área de Língua Portuguesa, pode-se destacar
alfabeto usando textos, músicas e no âmbito educacional uma preocupação com
jogos educativos, junto com a ludi- as dificuldades de leitura e escrita nas séries
cidade.
iniciais pelo fato de um trabalho que não é adequado com a alfabetização.
• Apresentar o som e a grafia das leDe acordo com Rau (2011), a linguagem passou a ser vista como uma ferramenta
tras.
de comunicação. Não é mais valorizada apenas
• Treinar a escrita e desenvolver as uma linguagem padrão ou culta como elemento
de produção escrita e oral. O universo linguístihabilidades cognitivas.
co dos alunos passou a ser respeitado. A ação
• Formar novas palavras a partir das de jogo pode ser um excelente recurso para
facilitar a expressão, participação, integração e
famílias silábicas das letras;
comunicação dos alunos que terão meios para
melhor compreender e expressar-se.
• Conteúdo.
De acordo com Duprat (2015), Jogar
em sala de aula proporciona momentos de inGêneros textuais diversos: cantigas de
teração e aprendizagem, pois é um dos meios
roda, parlendas, trava-línguas, histórias,
mais estimuladores da construção do conheciregras de jogos e brincadeiras:
mento. O jogo promove a aprendizagem informal e formal, pois ele auxilia no processo en• Reescrita de textos coletivos;
sino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento
psicomotor como também no desenvolvimento
• Alfabeto (4 tipos de letras);
de habilidades do pensamento, como a imagi• Ordem alfabética;
nação, a interpretação e a criatividade. Confor• Formação de sílabas e palavras;
me a atividade, ela passa a desenvolver as suas
• Jogos e brincadeiras livres (RAU,
habilidades, vai conhecendo a sua capacidade
2011).
e desenvolvendo cada vez mais a autoconfiança.

PLANO DE AULA PARA SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
E EDUCAÇÃO INFANTIL.
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Para Duprat (2015) ao invés de iniciar
o trabalho com letras e palavras escritas ortograficamente, pode-se mostrar aos alunos que
eles são capazes de ler outros sistemas de escrita como o pictograma (indicação de banheiros feminino e masculino, logotipo de marcas
famosas, etc.), explicando-lhes que a esses desenhos são atribuídas palavras, e que isso é ler.
De acordo com Duprat (2015), a história da escrita irá servir para mostrar aos alunos
que ela gira em torno de palavras, e não apenas
de letras. Isso facilitará mais para frente, quando
o aluno tiver que segmentar a fala para escrever
a palavra. Através da arte e dos jogos a criança
aprende com muito mais prazer e facilidade, desenvolvendo a capacidade de cumprir e criar regras, estabelecendo papéis e permitindo-se criar
e inovar, destacando também que o brinquedo
é o caminho pelo qual crianças compreendem
o mundo em que vivem. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois com o jogar e o brincar a
criança experimenta, descobre, inventa, exercita
sua imaginação vivendo assim uma experiência
que enriquece sua sociabilidade e a capacidade
de se tornar um ser humano criativo, as crianças
formam estruturas mentais pelo uso de instrumentos e sinais.
Duprat (2015), diz que quando se chega à apresentação do alfabeto, é melhor falar
dele logo e mostrar todas as letras de uma vez.
Para isso, seria melhor que houvesse uma faixa
com o alfabeto das letras de forma maiúscula
na sala. Ensina-se o nome das letras para que
os alunos tenham um referencial dos sons das
letras.
Sabendo os nomes das letras pode-se
decifrar a escrita de uma palavra sem dificuldades. O lúdico no processo de alfabetização
é um grande parceiro do aluno e o professor.
Deve estar constantemente nesse processo, ele
é quem facilita a aquisição da escrita e da leitura, a criança aprende brincando.
Na função lúdica o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer quando escolhido voluntariamente, e na função educativa
o jogo ensina qualquer coisa que complete o
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e
sua apreensão do mundo.
Para Rau (2011), o equilíbrio entre as
duas funções é o principal objetivo do jogo
educativo, mas um possível desequilíbrio pode

gerar duas situações: não há mais ensino, há
apenas jogo, quando a função lúdica predomina ou, o contrário, quando a função educativa
elimina todo o prazer resta apenas o ensino. A
educação terá como foco central a busca de um
modo mais saudável de aprender, permitindo às
crianças uma interação lúdica que garanta felicidade, prazer, satisfação e vontade de aprender,
desempenhando como elemento principal o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e psicológica infantil.
Estas são, com frequência, mero reflexo
do que veem e ouvem dos maiores, mas tais
elementos da experiência alheia não são nunca
levados pelas crianças aos jogos como eram
na realidade. Não se limitam a recordar experiências vividas, senão as que reelaboram criativamente, combinando-as entre si e edificando
com elas novas realidades de acordo com seus
desejos e necessidades.
De acordo com estes entendimentos defende-se cada vez mais que as brincadeiras sejam incorporadas aos conteúdos diários, possibilitando tudo o que a criança merece aprender
e de forma prazerosa. As observações vivenciadas durante o período do estágio tornaram possível uma melhor visão do ambiente escolar e
das práticas pedagógicas nas quais a escola
está inserida, direcionando a presente reflexão
que pretende analisar a importância do uso das
artes na educação infantil (SABINE, 2009).
Durante a leitura dos artigos referenciados nesta pesquisa, realizei a análise de documentos como o planejamento anual, diário de
classe, e de um projeto que estava sendo desenvolvido no momento do estágio , além de
participar de reuniões com o corpo docente
sempre acompanhada pela Coordenadora Pedagógica, e pelas professoras das salas, e realizei observações que foram de extrema importância para a elaboração da presente pesquisa,
pois comparei a leitura com fatos importantes
do cotidiano das crianças, em seu momento de
brincadeiras, e pode-se perceber o quanto a ludicidade auxilia para o processo de aprendizagem (SABINE, 2009).
A Educação Infantil é o melhor lugar
para que isso ocorra de forma planejada, organizada e com objetivos concretos, sem dispensar a presença do educador, mas também de
maneira suave para que a criança não perca
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o prazer do brincar. O controle que deve pertencer ao professor é apenas o controle que
garanta a transmissão do conteúdo didático, o
interesse despertado na criança pela brincadeira será sempre em prol de um objetivo escolar
(SABINE, 2009).
O educador não deve exigir das crianças descrição antecipada ou posterior das
brincadeiras, pois se assim o fizer, não estará
respeitando o que define o brincar, isto é, sua
incerteza e improdutividade, embora esteja disponível para conversar sobre o brincar antes,
durante e depois da brincadeira. Brincar juntos
reforça laços afetivos, é uma maneira de manifestar amor às crianças, portanto é preciso que
o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que
sabem sobre as diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa (SABINE, 2009).
Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetivas determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes explícitas com aquelas nas
quais os conhecimentos são experimentada de
uma maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças (SABINE, 2009).
De acordo com Duprat (2015), professores relataram que muitos brincaram só com
estes objetos de forma agradável e imaginária.
Garrafas amassadas viraram skates, caixas de
papelão se transformaram em casinhas e muitos outros brinquedos construídos somente pelo
faz de conta. Ao brincar com uma caixa de papelão e imaginar um carro, por exemplo, a criança relaciona-se com o significado e não com o
concreto da caixa de papelão. A ludicidade é
uma grande aliada para o desenvolvimento integral da criança, que merece atenção dos pais e
dos educadores.
A criança age num mundo imaginário,
onde o significado é estabelecido pela brincadeira e não pelo objeto real presente. O conhecer é de extrema importância, pois a educação
se constitui a partir do conhecimento e este da
atividade humana. Para renovar é preciso conhecer. A atividade humana é proposital, não
está separada de um projeto. Conhecer não é
somente adaptar-se ao mundo, é também uma
condição de sobrevivência do ser humano e da
espécie. A atividade lúdica integra os aspectos

afetivos, cognitivos, motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade de evidenciar como
lúdico influencia no processo de ensino-aprendizagem (DUPRAT, 2015).
A brincadeira traz uma grande influência
para o desenvolvimento infantil, pois ela colabora com a interação social onde a criança age
e satisfaz os desejos e imaginação da criança
no ato de brincar. Sendo assim, a educação é
de total importância para a sobrevivência do ser
humano. Para que ele não precise inventar tudo,
necessita apropriar-se da cultura, do que a humanidade já produziu. Educar é também aproximar o ser humano do que a humanidade produziu. Se isso era importante no passado, hoje
é ainda mais decisivo numa sociedade baseada
no conhecimento. Todos os professores precisam ter absoluta clareza do que é aprender, do
que é “aprender a aprender”, para que se possa
ter uma melhoria no ato de ensinar. Para os educadores, não basta apenas ter conhecimento de
como se constrói o conhecimento, eles necessitam também saber o que é ensinar, o que é
aprender e como aprender (DUPRAT, 2015).
Na brincadeira a criança em simbologia, mas também tem regras de comportamentos condizentes com aquilo que está sendo
representado e que fará que a criança internaliza regras de conduta, valores, modo de agir e
de pensar do seu grupo social que orientará e
desenvolvera seu comportamento cognitivo. O
brincar constitui o mais alto grau de desenvolvimento da criança durante esse período, porque
é a manifestação espontânea, imediatamente
provocada por uma necessidade do interior.
São, também, modelo e reprodução da
vida total, da íntima e misteriosa vida da natureza no homem e em todas as coisas. Por isso
engendra alegria, liberdade, satisfação e paz,
harmonia com o mundo. Do jogo, emanam-se
as fontes positivas, é assim também que as
crianças se socializam e aprendem umas com
as outras. Na infância, a fantasia, o faz de conta,
o sonhar e o descobrir. Por meio das brincadeiras, a criança vai gradativamente e lentamente
se adequando ao mundo (DUPRAT, 2015).
De acordo com Duprat (2015), a criança que joga com tranquilidade, com atividade
espontânea, resistindo à fadiga, chegará seguramente a ser um cidadão também ativo, resistente capaz de sacrificar-se pelo próprio bem e
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pelos demais. Existe nesse período a mais bela
manifestação da vida infantil em que ela joga
e se entrega inteiramente ao seu jogo, socializando e aprendendo juntas. Brincando a criança
revela seu estado cognitivo, visual auditivo, tátil,
motor enfim seu modo de aprender e entrar em
uma relação cognitiva com o mundo de eventos,
pessoas coisas e símbolos. Aprender não é o
simples fato de acumular conhecimentos, todos
nós aprendemos através de nossas próprias
experiências vividas. Aprendem-se quando tem
um projeto de vida, aprendemos em toda nossa existência, não existe um tempo próprio para
aprender. É necessário que haja consciência de
que precisamos de um tempo para aprender e
para que nossas informações sejam sedimentadas. Não é possível injetar dados e informações
no cérebro de ninguém, é preciso que se tenha
vontade própria, exige-se também disciplina e
dedicação (DUPRAT, 2015).
Desconsideram-se o lúdico infantil como
coisa frívola e sem interesse. Os educadores
precisam intervir nos passatempos assim como
os pais também devem observá-los e vigiá-los.
Para um observador, verdadeiro conhecedor do
coração humano, toda vida interior do homem
do futuro está já presente no lúdico espontâneo
e livre desse momento da infância, a qual é a
fase mais importante da vida de cada criança.
Através do brincar, é notável que o desenvolvimento é tanto qualitativo quanto quantitativo
(DUPRAT, 2015).
A mudança no vocabulário, novas
habilidades, percebe-se a evolução e seu conhecimento. Através do brincar adquire equilíbrio emocional e mental. Brincando, trabalha-se
a coordenação motora Grossa, assim evolui a
capacidade de conquistar com êxito a motora
fina (DUPRAT, 2015).
De acordo com Raul (2011), o lúdico
e o brincar dessa idade são germes de toda a
vida futura, porque ali se mostra e se desenvolve por inteiro em seus variados e delicados aspectos, em suas mais íntimas qualidades. Toda
a vida futura – até seus últimos passos sobre a
terra – tem sua raiz nesse período, chamado de
a primeira infância.
Frequentemente os educadores não
conseguem ver um sentido naquilo que estão
ensinando e consequentemente os alunos também não veem sentido algum no que estão

aprendendo. Em uma época de dúvidas, de
perplexidades, de mudanças, esse profissional
deve estabelecer sentido com seus alunos. O
processo ensino/aprendizagem deve ter sentido para o projeto de vida de ambos para que
dessa forma seja um processo verdadeiramente
educativo (DUPRAT, 2015).
A vida como algo invisível, comum ou
superior a todos, desenvolve-se também, especialmente, sua vida na natureza, à qual atribui
uma vida análoga a sua. E esse contato com
a natureza, com o repouso e a claridade dos
objetos naturais deve ser cultivado pela família,
pela sociedade como um ponto importante na
formação geral. Interessante atentar aos seus
jogos, porque o passatempo, a princípio, não
é outra coisa que vida natural, o contato com
a natureza e objetos desenvolve na criança um
aprendizado muito gratificante (DUPRAT, 2015).
Para o autor (2015), criança junta coisas semelhantes, separa as que não são não
toma, nem aproveita a matéria tal como naturalmente vem; só o elaborado deve servir. Se a
construção deve ser perfeita; necessário se faz
que conheçamos não só o nome de cada material, mas também suas propriedades e seu uso,
assim a criança vai aprendendo no dia a dia.
Com certeza para o educador ter um
bom êxito nessa sociedade aprendente, ele precisa ter clareza sobre o que é conhecer, como
se conhece o que conhecer, porque conhecer e
também a aprender para que não acumule seus
conhecimentos, mas um dos segredos do chamado “bom professor” é trabalhar com prazer,
gostando do que se faz. Somente é bem sucedido na vida aquele que faz o que gosta. Com um
melhor desenvolvimento do professor todos têm
a ganhar, mas a melhor hora é em seu preparo
profissional, ou seja, na ocasião de sua graduação, observando que nesse momento ele está
aberto para o aprendizado, sendo essa a hora
exata de aprender a lidar com seus alunos em
uma sala de aula (DUPRAT, 2015).

867

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho na área de ludicidade é um campo em desenvolvimento que possibilita não
somente o aprendizado do aluno, mas também a profissionalização do docente em busca de
aulas com rendimento positivo e satisfatória o aluno tem que ter o desejo pelo aprendizado, e
essas novas técnicas possibilita uma inserção satisfatória, fazendo com que uma simples aula
torne-se menos exaustiva e mais apreciada. Neste trabalho pode-se compreender que o lúdico
na educação infantil ou na educação como um todo é necessário para nortear as ações pedagógicas, sendo que contemplar o brincar é um fazer educativo cheio de significados.
Com o lúdico o educando cria e recria métodos de aprendizagem que estimulam a integração dos conhecimentos sociais e culturais. Diante do que foi apresentado, é possível perceber que o aprendizado ocorre de forma progressiva e continuada respeitando as necessidades
da criança em seu desenvolvimento inicial.
Falar em Educação significa falar em ser humano. Todo e qualquer processo educativo
precisa ter, considerar o sujeito, a pessoa, como um ser histórico-cultural, como ponto de partida. As interferências da tecnologia, que possibilitaram o mundo globalizado, estão provocando
mudanças no comportamento das pessoas.
Por isso, a necessidade de rediscutir a formação dos profissionais da Educação, considerando a velocidade da informação e os novos conhecimentos que exigem das pessoas maior
atenção no que se refere às questões de sua competência técnica e seu compromisso político,
para que as relações sociais possibilitam uma melhor qualidade de vida.
Observa-se que os dois mesmo com concepções diferentes de desenvolvimento chegam a um bem só, que é o bem-estar da criança; A partir dos resultados demonstrados na
pesquisa é possível ressaltar que as ações pedagógicas, rotinas e situações de aprendizagem
que envolveram o lúdico tiveram grande êxito nesta escola pois fizeram com que as crianças
aprendessem de forma agradável.
A partir do momento que é inserido uma brincadeira seja ela individual ou em grupo, é
construída uma série de conhecimentos e várias habilidades são desenvolvidas, além de serem
criadas diversas estratégias para solucionar os conflitos emocionais. Considerando importante
esta construção da criança e privilegiando o brincar, mesmo assim é necessária uma atenção
especial. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a importância do lúdico no processo de alfabetização nas séries iniciais.
A partir do primeiro momento que é apresentado o jogo para os alunos de educação
infantil ou até mesmo fundamental, pode-se observar o entusiasmo e interesse em aprender,
até mesmo os alunos com mais dificuldades mostraram um prazer e uma tranquilidade dando
um retorno satisfatório. Sendo assim concluo que existem possibilidade de tornar as aulas mais
prazerosas trazendo para sala de aulas jogos e brincadeiras para atrair os
alunos dessa idade, o professor pode aliar seus objetivos pedagógicos
aos desejos dos alunos criando em suas atividades diárias um ambiente mais agradável e divertido, sendo assim, conclui-se dizendo
que a ludicidade auxilia no processo de desenvolvimento da criança
e de sua alfabetização.
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O DESENVOLVIMENTO DA
SENSIBILIDADE ARTÍSTICA NA
PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: A educação infantil deve ser pensada levando em conta bebês e crianças e suas necessidades e potencialidades. Lembrar que a criança não é uma “tela em branco” que irá incorporar o que o adulto almeja, mas sim, um sujeito que vivencia e ressignifica tudo que lhe
é proporcionado. Este estudo busca dar luz à práticas experimentadas na educação infantil
no sentido de qualificar a expressão artística das crianças na intencionalidade do professor.
Entender crianças e bebês como sujeitos das relações sociais criando suas culturas infantis
e refletindo sobre as infâncias. Partindo destes pressupostos este trabalho buscou a contribuição das artes na Educação Infantil. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica que constituiu
um referencial para estruturar as atividades de práticas psicomotoras e apontar formas de se
desenvolver um trabalho artístico que englobe todas as áreas deste conhecimento adaptado
a criança pequena.

Palavras-chave: Artes; Infância; Ensino; Vivências Artísticas; Sensibilidade Artística.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho de artes na educação infantil, em especial bebês e crianças se faz importante no sentido de despertar a sensibilidade e aguçar a imaginação infantil.
Deleuze diz que “Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos
da madeira e médico tornando-se sensível aos signos da doença”, nesse ponto levantamos a
provocação, como tornar-se um artista? Seria por uma sensibilidade as belezas do mundo?
O ensino de artes é obrigatório em toda a educação básica. A Lei de Diretrizes de Bases
da Educação Nacional n° 9394/96, em seu artigo 26, parágrafo 2° diz que: “O ensino de arte
constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber”.
O ensino da arte na educação básica ressalta o desenvolvimento artístico desde a primeira infância, quando o bebê ingressa a vida escolar ainda antes de completar seu primeiro
ano de vida. Arte é essencial para o ser humano no interpretar do mundo. Como conteúdo arte
representa o melhor trabalho do ser humano (BARBOSA, 2003).
No dia a dia a escola pode proporcionar experiências que vão desde a fala, observação,
interação, movimento, criação e exploração. O olhar atento do professor é essencial para entender as melhores estratégias para o ensino de artes a bebês e crianças.Uma atividade de visita a
um museu, por exemplo, pode ser uma atividade desastrosa se a criança não tiver maturidade
para entender a exposição.
Uma exposição que não pode tocar em nada não é um bom lugar para levar crianças
que ainda não compreendem os códigos sociais das várias instâncias em que convivemos.
Todas as experiências são válidas para aguçar o desejo artístico, mas é preciso pensar na maneira de oferecê-las, como no exemplo acima: Quais lugares devemos visitar com as crianças
(BARBOSA, 2003).
Extrapolar os limites da sala de aula é muito rico e atualmente existe um leque diversificado de exposições pensadas para crianças a partir de 0 anos. São apresentações teatrais, shows,
exposições culturais, tudo já direcionado para o público pequeno. É sabido que o ensino de
artes é importante, mas, sobretudo, convidamos o leitor a pensar na aprendizagem significativa
e intencional de artes para bebês e crianças no sentido de ampliar os horizontes em momentos
experimentados e apreciados com prazer:
A magia, gerada na Alquimia da intuição, do olhar cuidadoso para cada aprendiz, no saber fazer, se revela na
criação de situações de aprendizagem significativa. Para construir esses momentos o educador terá de ser guloso em seu desejo de ensinar, paciente na oferta e na espera de quem acredita e confia no outro e amoroso no
compartilhar de saberes. Como um pesquisador, ele ensina porque quer saber mais de sua arte. E aprende a
ensinar ensinando, pensando sobre esse ensinar. E assim, ensinando, também aprende (MARTINS, PICOSQUE,
GUERRA, 1998, p. 129).
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É no ensinar/aprender que o educador se encontra, se descobre e redescobre e a arte
tem esse charme natural de dar sentido e significado as práticas infantis. A magia do aprender
acontece de forma natural quando é facilitado por um ambiente preparado e pensado para o
desenvolvimento das atividades artísticas. As atividades lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento da expressividade da criança.
Cada som, cada linha, gesto e cor são capazes de expressar o sentimento da criança e
precisam ser valorizadas e exploradas pelo professor. É tarefa de o educador sensibilizar a bebês e crianças para a apreciação, valorização e produção artística nas áreas de música, teatro,
artes visuais e dança. Os estudos sobre a educação estética, a estética do cotidiano, complementando a formação artística dos alunos, bem como, o encaminhamento pedagógico-artístico
que tem por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua
contextualização histórica são preconizados nos (PCNs, 1998, p.31).
A educação infantil é capaz de despertar toda a arte da criança no sentido mais amplo
possível da palavra. Bebês e crianças gostam de descobrir e inventar diversos modos de interagir com o meio. As artes visuais são facilmente exploradas em ambientes externos e internos,
com pinturas que vão além do sulfite A4, o bebê e a criança podem explorar chãos, paredes,
caixas, tanques de areia, podem pintar deitados, sentados e até mesmo em pé. Os materiais
podem variar entre tinta caseira que pode ir a boca, giz, lápis, carvão, gravetos (PCNs, 1998).
Na área musical, a exploração pode ser feita em parques sonoros, instrumentos musicais, cantigas de roda, batuques em baldes, exploração dos sons corporais como bater palma,
bater pé, em uma infinita teia de ideias de espaços acústicos diferenciados. No campo da dança
e do teatro, a descoberta do corpo pode ser trabalhada por meio de apreciação e experimento,
com músicas de diversos ritmos, levando bebês e crianças e mudarem seu rítmo de acordo com
a entonação da música e da batida. Na experimentação do corpo na contação e reprodução de
histórias (PCNs, 1998).
A rede de ensino de artes na educação infantil pode ser extensa e bem bordada, mas
depende de uma organização didática intencional e pré-elaborada rica em detalhes que tornem
a aprendizagem significativa e prazerosa para crianças tão pequenas (PCNs, 1998).
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A VIVÊNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo documentos oficiais da educação (LEI n٥ 9394-96, art. 29), A educação
infantil de 0 a 3 anos no Brasil é muito marcada
pelas creches, vinculadas a mulher trabalhadora que precisa deixar suas crianças em um
lugar seguro para que sejam cuidadas. Neste
contexto criou-se divisão entre cuidar e educar.
Enquanto as mães pobres trabalhadoras iam
trabalhar e deixavam seus filhos para serem
cuidados pela a assistência social, as famílias
com uma condição social melhor, deixavam
seus filhos em espaços que priorizavam o educar, em um sentido ligado mais ao desenvolvimento do intelecto.

O trabalho do professor deve levar em
conta o tempo da criança, pensando em cada
especificidade que esta carrega e como fazer
para lhe proporcionar estímulos capazes de
desenvolverem ao máximo suas capacidades.
Desde o início da vida escolar, bebês e crianças têm o direito de se desenvolverem como
cidadãos na plenitude da palavra (BRASIL,
2013).

O trabalho do professor deve levar em
conta o tempo da criança, pensando em cada
especificidade que esta carrega e como fazer
para lhe proporcionar estímulos capazes de
desenvolverem ao máximo suas capacidades.
Desde o início da vida escolar, bebês e crianças têm o direito de se desenvolverem como
cidadãos na plenitude da palavra (BRASIL,
O atendimento em creches e pré-es- 2013).
colas só é garantido pela constituição a partir
A proposta pedagógica para a educade 1988, onde se reconhece que a Educação
ção
infantil
é entendida como um “conjunto de
Infantil é dever do Estado. O documento traz
mudanças importantes na percepção da edu- práticas que buscam articular as experiências
cação de crianças pequenas e na superação e saberes das crianças com os conhecimentos
da visão puramente assistencialista. A partir que fazem parte do patrimônio cultural, artístico
daí, creches e pré-escolas passam a construir e tecnológico” (Brasil, 2013 p. 86). Estas pránovas identidades, reafirmadas e solidificadas ticas são desenvolvidas por meio das relações
com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação sociais que meninos e meninas experimentam
Infantil de 1996 que evidencia a mobilização e vivenciam no espaço escolar que transcende
de esforços por guardar, proteger e assegurar a vivência familiar (BRASIL, 2013).
à criança direitos básicos que, muitas vezes,
As crianças aprendem e vivenciam didevido à situações precárias de vida acabam
sendo negligenciados, mas que têm sido rei- versas formas de aprender, aprendem um com
vindicadas há anos por vários segmentos da o outro, na troca entre criança/criança e criança/adulto. É preciso ter sempre em mente que
população (LEI n٥ 9394-96, art. 29.
a criança não é um aprendiz passivo e com
Legalmente hoje, falamos que Educar e isso o professor que planeja a atividade o faz
Cuidar são indissociáveis em toda a educação com intencionalidade para que bebês e crianbásica, ou seja, dos 0 aos 17 anos. Do ponto ças se apropriem das experiências culturais
de vista legal, a Educação Infantil é a primeira oferecidas. Girardello 2011 diz que:
etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de
zero a cinco anos de idade em seus aspectos
físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e comunidade. (LEI n٥ 9394-96, art. 29)

Uma das condições mais frequentemente apontadas como favoráveis à imaginação é a possibilidade
de fruição estética, especialmente o contato profundo
da criança com a literatura e a arte. Maxine Greene, a
partir da filosofia da educação, faz uma defesa apaixonada dessa perspectiva, dizendo que o envolvimento
das crianças com a arte é o melhor antídoto contra o
“congelamento do pensamento imaginativo” causado
muitas vezes pelo “bombardeio de imagens da divindade da Comunicação Tecnológica” (1995, p. 124). Mas
Greene observa que não basta a exposição da criança
à arte para que haja o envolvimento, é necessário que
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ela receba um encorajamento delicadamente equilibrado que tanto a leve a “prestar atenção às formas, padrões, sons, ritmos, figuras de linguagem, contornos e
linhas” (1995, p.125), como também que a libere para
construir o significado particular que as obras possam
ter para ela: “Mobilizar a imaginação das crianças em
resposta a um texto [...] pode ser comprometê-las com
a busca de possibilidades alternativas” (GIRARDELLO,
2011, 1995, p. 129).

plexo e dinâmico que deve ser potencializado nos espaços institucionais dedicados à Educação a partir das
oportunidades de vivências múltiplas que considerem
as diversas infâncias, as vozes e os tempos dos sujeitos
de aprendizagem e suas construções culturais no encontro com a sociedade, os conhecimentos e a cultura
(SÃO PAULO, 2015 p. 35).

O ensino de artes é obrigatório em
toda a educação básica. A Lei de Diretrizes de
As crianças aprendem por meio de Bases da Educação Nacional n° 9394/96, em
um espaço de brincar fértil que deixe brotar a seu artigo 26, parágrafo 2° diz que
imaginação cheio de intencionalidade e é no
contato e experimentação que fazem sentido O ensino de arte constituirá componente curricular obrie aprendem. Assim, o professor precisa criar gatório, nos diversos níveis da educação básica, de forpropostas que ampliem repertório e despertem ma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
o gosto pelas artes. Para isso, é preciso que A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo
ser humano tem direito ao acesso a esse saber (LDB,
a aprendizagem da sensibilidade artística seja 1996).
um projeto da escola, inclusive previsto em
PPP para que saia da fala e vá para a ação.
O ensino de artes na educação básiO trabalho do professor deve levar em conta o ca ressalta o desenvolvimento artístico desde
tempo da criança, pensando em cada especifi- a primeira infância, quando o bebê ingressa a
cidade que esta carrega e como fazer para lhe vida escolar ainda antes de completar seu priproporcionar estímulos capazes de desenvol- meiro ano de vida. Arte é essencial para o ser
verem ao máximo suas capacidades. Desde o humano no interpretar do mundo. Como conteinício da vida escolar, bebês e crianças têm o údo arte representa o melhor trabalho do ser
direito de se desenvolverem como cidadãos na humano (BARBOSA, 2003). Dentro da escoplenitude da palavra.
la as crianças devem experimentar diferentes
A proposta pedagógica para a educação infantil é entendida como um “conjunto de
práticas que buscam articular as experiências
e saberes das crianças com os conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico e tecnológico” (BRASIL, 2013 p. 86). Estas
práticas são desenvolvidas por meio das relações sociais que meninos e meninas experimentam e vivenciam no espaço escolar que
transcende a vivência familiar:
A compreensão de como bebês e crianças aprendem
está na base do fazer pedagógico e determina as escolhas feitas pelos docentes e demais educadoras e
educadores de bebês e crianças. As concepções que
orientam a proposição deste currículo integrador afirmam o processo de aprendizagem como uma construção pessoal intermediada pela relação com o meio
sócio-histórico-cultural e em interação com os pares,
com os adultos e com os elementos da cultura com
os quais interage, processo em que reconstrói para si
as capacidades presentes nessas interações (BRASIL,
2013). A aprendizagem é, portanto, um processo com-

linguagens, como música e danças de estilos
variados, pintura com diferentes recursos (Tinta, Giz, Lápis, Carvão, etc), exercícios de expressão corporal, danças ritmadas, produção
de materiais com massinha, argila ou similares:
Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, bebês
e crianças expressam, na interação com seus pares em
todas as oportunidades e por meio de diferentes linguagens, o que vivem e os sentidos que constroem para
as experiências vividas. Essas formas de entender e
explicar as experiências vividas são produzidas a partir
das culturas adultas, em diálogo com as culturas infantis, e se revelam nas brincadeiras, nos enredos que as
compõem, no uso que fazem dos objetos, dos brinquedos e dos artefatos criados, nos valores partilhados e
negociados com outras crianças, nos seus interesses,
interações e formas de resistência às imposições dos
adultos (BARBOSA, 2013).

Nesse sentido, o desafio do professor
é justamente o planejamento intencional dentro
de um conceito de educação que valorize a
aprendizagem das expressões artísticas. Ouvir
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as crianças e entender como elas se apropriam
da aprendizagem é fundamental para que seu
repertório cultural se amplie. O olhar de bebês
e crianças, curiosas frente a novos contextos é
determinante para o professor entender quais
propostas deve utilizar. Um repertório diverso
que contemple contação de histórias, com entusiasmo e entonações teatrais que transmitam
as falas dos personagens e criem os suspenses do livro, vão despertando no aluno o gosto
pela interpretação. Quanto mais a criança tem
acesso a este tipo de leitura dramática, mais
ele cria repertório para assistir a uma peça ou
frequentar um teatro (BRASIL, 2013).

É no ensinar/aprender que o educador
se encontra, se descobre e redescobre e a arte
tem esse charme natural de dar sentido e significado as práticas infantis. A magia do aprender
acontece de forma natural quando é facilitada
por um ambiente preparado e pensado para
o desenvolvimento das atividades artísticas.
As atividades lúdicas auxiliam diretamente no
desenvolvimento da expressividade da criança
(PCNs, 1998).
Cada som, cada linha, gesto e cor são
capazes de expressar o sentimento da criança
e precisam ser valorizadas e exploradas pelo
professor. É tarefa de o educador sensibilizar
a bebês e crianças para a apreciação, valorização e produção artística nas áreas de música,
teatro, artes visuais e dança. Os estudos sobre
a educação estética, a estética do cotidiano,
complementando a formação artística dos alunos, bem como, o encaminhamento pedagógico-artístico que tem por premissa básica a
integração do fazer artístico, a apreciação da
obra de arte e sua contextualização histórica
são preconizados nos (PCNs, 1998, p.31).

É importante que as escolas fiquem
atentas a possíveis saídas pedagógicas que
contemplem as crianças na idade de 0 a 6 anos.
Na cidade de São Paulo, os CEUs (Centro de
Educação Unificados) têm peças voltadas para
crianças sempre gratuitos. É importante que as
escolas do entorno se apropriem desses calendários pois são importantes pontos de cultura
espalhados pela cidade. Mesmo para quem
está longe dos CEUs, muitos teatros pequenos
fazem parcerias com escolas em horários alterA educação infantil é capaz de despernativos. Quanto mais as crianças frequentam
este espaço, maior é a base de público que tar toda a arte da criança no sentido mais amplo possível da palavra. Bebês e crianças gosvamos construindo (BRASIL, 2013).
tam de descobrir e inventar diversos modos de
interagir com o meio. As artes visuais são faO BRINCAR COMO CAMINHO PARA
cilmente exploradas em ambientes externos e
APRENDER ARTES
internos, com pinturas que vão além do sulfite
Segundo os PCNs (1998), desde mui- A4, o bebê e a criança podem explorar chãos,
to pequenas crianças devem ser mediadas na paredes, caixas, tanques de areia, podem pinconstrução de uma visão de mundo que priori- tar deitados, sentados e até mesmo em pé. Os
ze suas vivências e experiências. Proporcionar materiais podem variar entre tinta caseira que
a criança a maior quantidade de experiências pode ir a boca, giz, lápis, carvão, gravetos, e
é essencial para que ela encontre o prazer da muitos outros que a imaginação e a criatividade do professor pode criar e explorar:
aprendizagem em artes.
Bebês e crianças não podem se limitar
a aprendizagem apenas relacionada ao desenho. O movimento do corpo, as experiências
táteis, a massa de modelar, o encontro com a
música, são essenciais para o desenvolvimento global na educação infantil (PCNs, 1998).

Em nosso sistema educacional, tudo se orienta para
o estudo que, na maioria dos casos, significa apenas
a aquisição de conhecimentos. No entanto, bem sabemos que o simples conhecimento não é suficiente
para nos fazer feliz. A educação unilateral, em que se
dá a máxima importância à acumulação do saber, tem
descuidado de muitas coisas também importantes, de
que as crianças necessitam para se adaptarem, adequadamente, ao mundo. As manifestações artísticas,
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iniciadas nos primeiros anos de vida, podem significar
para nossos filhos a diferença que existe entre indivíduos adaptados e felizes e outros que, apesar de toda
a capacidade, continuam, às vezes, desequilibradas e
encontram dificuldades e suas relações com o próprio
ambiente (LOWENFELD, 1954, p. 19).

Na área musical, a exploração pode
ser feita em parques sonoros, com instrumentos musicais, cantigas de roda, batuques em
baldes, exploração dos sons corporais como
bater palma, bater pé, em uma infinita teia de
ideias de espaços acústicos diferenciados. Algumas brincadeiras musicais como cirandas,
sintonia de palmas e ritmos com o corpo, brincadeira da cadeira, estátua, seu mestre mandou, são exemplos de atividades que auxiliam
a criança na coordenação motora, ritmo e ampliam repertório (LOWENFELD, 1954).

Para uma criança a descoberta do mundo se dá por meio de ressignificações. Suas
expressões artísticas são capazes de demonstrar suas interações e explorações de mundo.
A apropriação de uma pintura no chão, na parede, na areia, com objetos diversos como carvão, gravetos, pedras e até utensílios doméstiNo campo da pintura, é possível criar
cos como buchas e lixas podem significar uma
conquista plena do trabalho do corpo em todas brincadeiras coletivas que gerem pinturas posas suas possibilidades (LOWENFELD, 1954). síveis de serem admiradas e expostas. É importante que ao concluir a atividade, esta fique
Na Educação Infantil, as crianças apren- exposta para apreciação das crianças. Obserdem muito por meio de brincadeiras. É no brin- var sua obra é um exercício importante para
car que elas interagem e constroem aprendi- a criança se apropriar e aprender a admirar a
zagens. Sabe-se que a criança não deve ser obra (LOWENFELD, 1954).
vista como um receptor de saberes, mas sim
Algumas dicas que brincadeiras capaum sujeito que constitui sua identidade através
de estímulos que recebem. Assim, vamos pen- zes de produzir arte são pintura com os pés (as
sar em possibilidades que são capazes de es- crianças pisam em baldes de tinta e depois pitimular as crianças com experiências divertidas sam em uma folha grande ou um tecido criane que despertam o gosto pela arte (LOWEN- do desenhos coloridos e divertidos), Pintura
com tinta no azulejo é outra atividade divertida
FELD, 1954).
que também facilita a exposição da obra. OuO brincar é uma das formas mais com- tra brincadeira divertida é colocar tinta dentro
plexas que a criança tem de se comunicar con- de um plástico lacrado e a criança brincar de
sigo mesma e com o ambiente ao redor. Assim apertar pra misturar a tinta e ver o resultado.
a Educação Infantil tem um papel primordial de
Com certeza, muitas dessas atividades
proporcionar brincadeiras que rompam com a
visão tradicional de educação e ampliam os já são feitas dentro das Escolas de Educação
saberes dando-lhes significado por intermédio Infantil. O presente artigo pretende elucidar essas ações de modo que elas sejam carregadas
de atividades lúdicas:
de intencionalidade dentro do planejamento de
Portanto, a brincadeira é de fundamen- uma educação infantil preocupada com o destal importância para o desenvolvimento infantil pertar artístico da criança. É entender que artes
na medida em que a criança pode transformar não é pintar um desenho de personagem que
e produzir novos significados. Nas situações foi impresso pela secretaria da escola, mas sim
em que a criança é estimulada, é possível ob- uma vivência, algo que se experimenta, reinvenservar que rompe com a relação de subordina- ta e que tem significado (SÃO PAULO, 2015).
ção ao objeto, atribuindo-lhe um novo significado, o que expressa seu caráter ativo, no curso
de seu próprio desenvolvimento (LOWENFELD,
1954).
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Atividades como as descritas acima
fazem parte do brincar e imaginar em que o
professor proporciona diversas aprendizagens
a partir de um mesmo material (no caso, pedaços de pano). O trabalho com artes vai além do
pintar um desenho impresso no computador,
e esta concepção que pretendemos expandir,
explorar e exemplificar. A criança pequena ao
receber um desenho pronto, mesmo que de
um personagem ou objeto que ela conhece e
aprecia, tende a pintar todo o desenho e logo o
que já estava posto desaparece, fazendo com
que perca o interesse rapidamente. Com bebês
e criança, entendemos que eles podem muito
mais, é preciso oportunizar às crianças experiências diversificadas de desenhos, ampliar seu
repertório, oferecer diferentes gravuras, fotos,
obras de arte, livros e outras para garantir a
ampliação do repertório pela construção de
boas referências para assim o desenho fazer
sentido para elas no intuito de a cada dia melhorar a qualidade estética do mesmo (SÃO
PAULO, 2015).

Atividades como as descritas acima
fazem parte do brincar e imaginar em que o
professor proporciona diversas aprendizagens
a partir de um mesmo material (no caso, pedaços de pano). O trabalho com artes vai além do
pintar um desenho impresso no computador, e
esta concepção que pretendemos expandir, explorar e exemplificar (SÃO PAULO, 2015).

A intencionalidade se dá na busca ampla de repertório, no sentido da pesquisa, da
compreensão e da oferta para as crianças. Entender bebês e crianças como sujeitos e considerar suas especificidades são essenciais
na garantia de qualidade do ensino de artes.
A participação também é incentivada quando
o adulto conversa com bebês e crianças para
estabelecer um momento de confiança que é
mais emocional que verbal. Pelo tom da voz,
pelo respeito aos tempos da criança, o professor consegue criar um ambiente seguro e
facilitador da aprendizagem em que todos se
sintam motivados e participem ativamente de
todas as propostas estéticas e artísticas proAssim, quanto mais curiosas às crian- postas (SÃO PAULO, 2015).
ças forem e mais aprendizados experimentarem por meio de ambientes previamente pensados e criados, mais as crianças serão capazes
de desenvolver sua criatividade e interpretação
do mundo em que vivem. Nos momentos de
aprendizagem, o olhar atento do professor é
essencial para perceber se alguma criança não
participou por medo, timidez ou alguma limitação. Nessa percepção cabe ao educador, o
estímulo e auxílio para que todos participem e
se desenvolvam com qualidade:
Aprender passa a ser sinônimo de vivenciar e atribuir
um sentido ao vivido. Sendo assim, aprender não ocorre de forma única, igual para todos e ao mesmo tempo.
Isso significa que bebês e crianças aprendem quando
estão por inteiro nas interações que estabelecem com
as coisas, as pessoas, os objetos ao seu redor, tanto os
fenômenos da natureza como os objetos criados pelos
seres humanos (quando observam, exploram, investigam, descobrem, ouvem, imitam, inventam). Aprendem
com seu corpo, sua mente e suas emoções (SÃO PAULO, 2015, p. 37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de artes na educação infantil é indissociável do trabalho do professor polivalente. Apesar da faixa etária não contar com um professor especialista, formado em artes, não
é possível pensar o desenvolvimento de crianças e bebês sem levar em conta a aprendizagem
artística. A criatividade e a descoberta do corpo são aprimoradas e trabalhadas em uma pedagogia intencional preparada e pensada na perspectiva de criar um ambiente lúdico capaz de
proporcionar uma aprendizagem significativa e prazerosa.
A importância da arte desde a primeira infância inclui a preparação da sensibilidade das
crianças para apreciar as belezas do mundo. É neste sentido que um bom trabalho artístico fará
toda a diferença para a criança ao longo de toda sua trajetória escolar. A criação artística está
presente em toda a história humana, nos influencia e nos torna intérpretes do mundo. Proporcionar esta vivência aos alunos é passar a simplicidade, a clareza, a profundidade, a simpatia
e a leveza do mundo. O professor, quando assume uma postura artística, coloca em pauta os
movimentos da criança em um processo de aprendizagem autônoma de ideias e expressões. É
captar a singularidade do movimento expresso e interpretá-lo dando significado as criações das
crianças.
Educar é interagir, é agir com o outro, o que indica necessariamente um foco na significação e na valorização dos convívios, na fala, na observação, no acolhimento e no acalento
com crianças pequenas. Ao propor um trabalho com foco em crianças de 0 a 3 anos, indicamos
situações de aprendizagens que requerem um conhecimento do chão da sala, dos espaços das
paredes, das necessidades de cada educando segundo sua faixa-etária tão singular e repleta
de especificidades. Acreditamos ser importante que o professor questione sua rotina e construa
um olhar apurado sobre as relações cotidianas. Estranhar o natural estimula a criatividade, a
inovação, o agir e o refletir. E assim, é possível ir além do que já se propôs no ensino de bebês
e crianças da educação infantil.
Analisando cuidadosamente o trabalho dos professores de educação infantil, suas experiências estéticas e o processo de criação das atividades, procuramos mostrar saídas fáceis e
acessíveis para o trabalho de artes com crianças pequenas. Cada experiência aqui relatada, teve
o intuito de dar voz ao profissional de educação infantil no trabalho de artes.
O grande desafio para um trabalho com qualidade está na organização dos tempos e espaços como facilitadores da aprendizagem. As atividades precisam ser elaboradas com o tempo
que lhes é dado em uma proposta que permita que as crianças explorem os espaços, criem e
se desenvolvam. Não é possível, por exemplo, planejar uma atividade de 30 minutos para bebês
com menos de 1 ano. O tempo está diretamente ligado à qualidade da atividade. Caso o profissional não tenha em mente um planejamento minucioso, ele acabará ficando frustrado ao ter
criado uma atividade que aparentemente não lhe rendeu os frutos que ele imaginou.
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As paredes da escola também são importantes no trabalho. A criança que reconhece
sua criação na parede vai trabalhar cada dia mais para aprimorar a qualidade estética daquilo
que os professores expõem. As paredes falam, e nessa perspectiva, o trabalho do professor
também está refletido no ambiente em que ele cria. Pensar em um trabalho estético, não é,
necessariamente, pensar em uma sala bonita, em que todos os desenhos foram impressos no
computador em alta qualidade. Uma sala com uma proposta estética passa principalmente pela
estética do trabalho dos alunos que devem estar sempre expostos em uma altura que a criança
tenha acesso para visualizar e tocar.
O trabalho com artes visuais e com desenho é muito rico e deve ser trabalhado frequentemente. Entendemos que o trabalho vai muito além de uma atividade em que a criança fica
sentada em uma cadeira, debruçada em uma mesa, pintando na folha A4 um desenho impresso
pelo professor. O desenho e a criação da criança implicam em memórias, observação e imaginação e podem ser explorados em diferentes ambientes e espaços da escola, com materiais
diversos.
Uma aprendizagem de artes significativa, além de necessária para o desenvolvimento
humano, é também uma aprendizagem alegre, que transmite a felicidade do corpo e da mente.
As brincadeiras de roda, de música, de dança e teatro trazem toda a inocência e a imaginação
em momentos que bebês e crianças ganham liberdade para se expressar de forma global e
encantadora.
Todo o trabalho com artes requer do profissional da educação um constante busca pela
formação. A aprendizagem é contínua e faz parte do processo de investigação e planejamento
que o professor tem para sua aula. O ensino de artes tem muitas camadas e exigem uma forte
pesquisa, leitura e aprofundamento teórico.
O professor que faz a diferença, é aquele que no trabalho da sala de aula, é cuidadoso
com o planejamento, com a qualidade e com as experiências que pretende proporcionar. O
desenvolvimento estético vem de todos os sons que escutamos, de todas as visões que temos.
O fato é que a formação em artes das crianças é feita por meio de vivências e são estas que
pretendemos privilegiar e problematizar. É nossa responsabilidade desafiar as crianças à pesquisa e a investigação, a descobrirem seus horizontes e ampliar seus repertórios. Podemos ser
professores que fazem a diferença na arte, na fantasia e em situações que nos levam para dentro
de nós mesmos.
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A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS E DAS
BRINCADEIRAS PARA A ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino e aprendizagem são diversas. De um lado estão os alunos que muitas vezes têm dificuldade de vincular as disciplinas que são ensinadas na escola com o seu cotidiano, e de outro lado estão os
professores que, conscientes de seu insucesso, repensam seu fazer pedagógico procurando
novos elementos, muitas vezes receitas pré-determinadas e improdutivas para ensinar algumas disciplinas de forma coerente e significativa. Para que o processo ensino aprendizagem
seja significativo os jogos pedagógicos nas Séries Iniciais são fundamentais durante o período
escolar. Nas experiências lúdicas relacionadas à alfabetização, as crianças selecionam e utilizam suas habilidades essenciais para a aprendizagem da alfabetização em um contexto social.

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem; Jogos Pedagógicos; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

E

studos indicam que a alfabetização de crianças pequenas pode ser promovida
em um ambiente de brincadeira. As interações, estratégias e atividades de alfabetização no ambiente de brincadeira das crianças podem facilitar sua aquisição de

alfabetização:

[...] traços extremamente importantes de personalidade da criança são desenvolvidos durante tais jogos e sobretudo, sua habilidade em se submeter a uma regra, mesmo quando um estímulo direto a impele a fazer algo muito
diferente. [...] Dominar as regras significa dominar seu próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo aprendendo a subordiná-lo a um propósito definido (LEONTIEV, 1988, p. 138-139).

Os contextos sociais tornam-se locais prementes para a introdução das crianças nos
conhecimentos e práticas de alfabetização, onde as crianças desenvolvem sua língua e alfabetização por meio de suas atividades sociais cotidianas. As crianças usam o brincar como um
recurso importante para explorar suas concepções em desenvolvimento dos propósitos e características da impressão nos anos pré-escolares. Vieira (2012, p. 48) afirma que:
Ao considerar a etapa inicial de sistematização e o atendimento das demandas identificadas por meio de diagnóstico dos conhecimentos prévios das crianças, a estratégia das atividades diversificadas – caixas de jogos de
linguagem – constitui-se em uma rica oportunidade para o processo de aprendizagem da língua no cotidiano escolar. Por meio delas, o professor pode atingir todos os educandos, concomitantemente, sendo estas planejadas
e operacionalizadas a partir da realidade da sala de aula expressa em sua diversidade (VIEIRA, 2012, p. 48).

Durante o jogo, as crianças pequenas usam a linguagem de maneira letrada, enquanto
usam a alfabetização como a praticam. Uma relação de brincadeira e alfabetização surge quando a brincadeira ajuda as crianças a explorar e compreender as interações entre esses dois reinos. O objetivo deste artigo é revisar e analisar estudos atuais que examinam a interação entre
brincadeira e alfabetização.
Jogar naturalmente incentiva o aprendizado, por isso é uma ótima maneira de envolver
as crianças com os princípios básicos de alfabetização de uma maneira que pareça orgânica e
sem esforço. O jogo estimula o desenvolvimento e preenche a necessidade inata de um bebê
de aprender. A brincadeira assume várias formas, de sacudir um chocalho, de esconde-esconde
a esconde-esconde. A brincadeira pode ser feita por uma criança sozinha, com outra criança,
em grupo ou com um adulto:
Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia-a-dia. Brinquedos” são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas,
dão prazer e alegria à alma. Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos está o resumo da
educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas. São asas (RUBEM ALVES, 1998, p. 48).
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Os adultos apoiam a brincadeira, dando às crianças oportunidades de brincar e sabendo
quando intervir e quando não intervir. A sala de aula pré-escolar envolve muitas oportunidades
para os professores entrelaçam a alfabetização em seus centros de recreação.
Por exemplo, alguns professores incluirão livros e materiais de escrita em diferentes áreas de recreação da sala de aula, normalmente não associadas à leitura, como menus e receitas
para crianças em um conjunto de cozinha sociodramático. Para incluir ainda mais a alfabetização nas brincadeiras dos alunos, muitos professores enfatizam os conceitos relacionados à
alfabetização à medida que interagem com diferentes grupos de alunos, mas depois recuaram
e concedem aos alunos tempo para brincar sem pressioná-los a tornar a brincadeira totalmente acadêmica. Quando os professores interagem com as crianças durante o jogo, eles podem
assumir uma variedade de papéis que ajudam a promover o desenvolvimento da alfabetização
(RUBEM ALVES, 1998).
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Brincar é algo feito por si só, é voluntáA CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS
PEDAGÓGICOS NO PROCESSO ENSINO rio, prazeroso, oferece uma sensação de engajamento, leva o tempo a perder. E o ato em si
APRENDIZAGEM
Segundo Segundo Kishimoto (2005), a
ludicidade envolve uma capacidade de ação
por iniciativa própria, portanto os jogos e as
brincadeiras são caracterizados por atitude,
que corresponde a uma reação de estímulos
externos, inerentes ao ser humano.
Ao jogar a criança desenvolve a capacidade de simbolizar, de representar. Por meio
dessa capacidade de simbolização e de representação a criança apropria-se do mundo em
que vive, compreende-o e participa dele. Na
escola, a criança entra em contato com um espaço natural do jogo e da arte, conduzindo a
ideia de que, por exemplo, conteúdos diversos
são mais fáceis de serem aprendidos por meio
dos jogos.
Em grupo, as crianças aprendem a
conviver e a tomar decisões com os outros,
analisando a importância da sua participação,
independente do resultado no final dos jogos.
Segundo Kishimoto (2005, p. 36):
Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo
contempla várias formas de representação da criança
ou suas múltiplas inteligências contribuindo para a
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Quando as
situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo
adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que mantidas
as condições para expressão do jogo, ou seja, a ação
intencional da criança para o brincar, o educador está
potencializando as situações de aprendizagem (KISHIMOTO, 2005, p. 36).

Brincar ajuda as crianças a entender
o mundo e a descobrir como o corpo delas
funciona. Por milhares de anos, o brincar tem
sido uma tradição infantil. Desregulado e não
estruturado, passou de geração em geração.

é mais importante que o resultado. Com essa
definição em mente, é fácil reconhecer os benefícios potenciais do jogo. O jogo nutre relacionamentos consigo mesmo e com os outros.
Alivia o estresse e aumenta a felicidade. Ele
cria sentimentos de empatia, criatividade e colaboração. Ele suporta o crescimento de robustez e areia. Quando as crianças são privadas
de oportunidades de brincar, seu desenvolvimento pode ser significativamente prejudicado.
Segundo Teixeira (2010, p.49):
Por meio da brincadeira, a criança aprende a seguir
regras, experimentar formas de comportamento e se
socializar, descobrindo o mundo ao seu redor. Brincando com outras crianças, encontra seus pares e interage
socialmente, descobrindo, dessa forma, que não é o
único sujeito da ação, e que, para alcançar seus próprios objetivos, precisa considerar o fato de que outros
também têm objetivos próprios (TEIXEIRA, 2010, p.49).

Segundo Autor (2010), brincar não é
frívolo. Não é algo a se fazer depois que o “trabalho real” é feito. Brincar é o verdadeiro trabalho da infância. Por meio dela, as crianças têm
suas melhores chances de se tornarem adultos inteiros e felizes. Acredita-se que o brincar
é o principal veículo para o crescimento ideal
na infância. Abaixo estão apenas algumas das
maneiras pelas quais as crianças aprendem
brincando:
• Quando as crianças brincam, estão desenvolvendo habilidades em
todas as áreas do desenvolvimento: cognitiva, física, comunicação e
social / emocional. Eles praticam e
reforçam essas habilidades de uma
maneira que não pode ser alcançada através de planilhas ou tempo de
exibição.
• O jogo promove hábitos saudáveis
ao envolver ativamente as crianças
no mundo ao seu redor. Isso contraria questões que muitas crianças
enfrentam atualmente, como a obesidade infantil.
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• Brincar é um calmante natural e uma
saída que permite que as crianças
trabalhem com sua ansiedade e
medos.
• O brincar permite que as crianças
testem novas ideias e estabeleçam
conexões entre suas experiências
anteriores e suas investigações ativas.
• As crianças tomam suas próprias
decisões durante o jogo; eles começam a fazer conexões entre suas
escolhas e as consequências naturais dessas escolhas.
• O jogo apoia o desenvolvimento do
autocontrole, essencial para o sucesso mais tarde na vida. As crianças brincam porque têm um profundo desejo de entender o mundo. O
brincar permite que eles regulem
seus sentimentos, adiem a gratificação e negociem com os outros,
todos os aspectos importantes do
desenvolvimento do autocontrole,
uma habilidade do século XXI .
• A espontaneidade da brincadeira promove a tomada de riscos à
medida que as crianças interagem
com os materiais e seu ambiente. O
sentido do desconhecido ajuda as
crianças a desenvolver flexibilidade
mental e função executiva .
• O brincar ajuda as crianças a desenvolver a atenção plena e a se
sentirem seguras para tentar novas
ideias e experiências. À medida que
as crianças se envolvem em brincadeiras, elas suspendem a consciência do tempo e do espaço, tornando-se totalmente presentes na
tarefa em questão.

A brincadeira de criança em sala de
aula ou em casa costuma ser considerada divertida e imaginativa, mas com valor educacional limitado. A verdade é que, no meio de criar
um restaurante juntos, vestir sapatos adultos ou
girar com os amigos em uma terra de conto de
fadas, as crianças estão aprendendo a resolver
problemas, coordenar, cooperar e pensar de
maneira flexível. Imagine as habilidades necessárias para transformar a caixa de areia em um
local de escavação de ossos de dinossauros!
(TEIXEIRA, 2010, p.49).

O aprendizado acontece de maneira
mais eficaz com materiais abertos que podem
ser usados de várias maneiras para estimular
a criatividade das crianças (TEIXEIRA, 2010,
p.49).

Segundo este Referencial (1998), as
crianças resolvem problemas de vida confusos, assustados ou novos. Você já presenciou
crianças fingindo ir ao médico? Uma criança,
com obediência, segura o estetoscópio falso
enquanto as outras se alinham para um check-

As experiências dramáticas de jogo
são algumas das primeiras maneiras pelas
quais as crianças aprendem sobre seus gostos
e desgostos, seus interesses e suas habilidades. Eles experimentam dramatizações e trabalham para dar sentido ao que observaram.
Apenas observar crianças brincando com bonecas para ver exemplos disso. As bonecas
geralmente se tornam versões da criança e
são uma maneira segura de expressar novas
ideias e sentimentos. De acordo com o RCNEI,
(1998, p. 21):
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,
podendo aprender, nas trocas sociais, com diferentes
crianças adultos cujas percepções e compreensões da
realidade também são diversas. Para se desenvolver,
portanto, as crianças precisam aprender com os outros
por meio dos vínculos que estabelece. Se as aprendizagens acontecem na interação com as outras pessoas,
sejam elas adultos ou crianças, elas também dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos
que as crianças utilizam, destacam-se a imitação, o faz
de conta, a oposição, a linguagem e a apropriação da
imagem corporal (RCNEI, 1998, p. 21).
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-up. Na maioria das vezes, alguém recebe ‘tiros’. Essa é a maneira de uma criança explorar
uma experiência comum e, às vezes, confusa
ou assustadora. Por meio dessas representações, as crianças ficam mais confortáveis e
preparadas para os eventos da vida de maneira segura. As crianças costumam usar a brincadeira de mentirinha para resolver eventos de
vida mais desafiadores também, seja enfrentando uma doença na família, a ausência de
um dos pais ou um divórcio ou um incêndio
em casa:
É possível uma aprendizagem com características lúdicas, com o objetivo de dinamizar a aprendizagem, pela
iniciativa do aluno e pela motivação gerada pelo trabalho grupal. Nessa medida, a participação do professor
no jogo e na brincadeira dos alunos tem a finalidade de
ajudá-lo a perceber como podem participar da aprendizagem e da convivência em geral. [...] (TEIXEIRA, apud
MOREIRA, 2010, p.71).

As crianças desenvolvem importantes
habilidades de pensamento social e de ordem
superior complexa. Fingir brincar é muito mais
do que simples atividades lúdicas; requer estratégias avançadas de pensamento, comunicação e habilidades sociais. Por meio de brincadeira, as crianças aprendem a fazer coisas
como negociar, considerar as perspectivas dos
outros, transferir conhecimento de uma situação para outra, adiar a gratificação, equilibrar
suas próprias ideias com as outras, desenvolver um plano e agir sobre ele, explorar o
simbolismo, expressar e ouvir pensamentos e
ideias, atribuir tarefas e papéis e sintetizar informações e ideias diferentes (TEIXEIRA, apud
MOREIRA, 2010).

A BRINCADEIRA E O
DESENVOLVIMENTO INICIAL NA
ALFABETIZAÇÃO
O apoio à compreensão do que é o
jogo guiado e como ele pode refletir e expandir
as tendências naturais das crianças para crescimento e exploração parece estar em ascensão. A brincadeira nos anos pré-escolares têm
o potencial de proporcionar às crianças um
contexto altamente envolvente e significativo
para a aprendizagem de conceitos e habilidades essenciais de alfabetização precoce:
Ao mesmo tempo em que a criança se familiariza com
o Sistema de Escrita Alfabética, para que ela venha a
compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura, ela já participa, na escola, de práticas de leitura e escrita, ou
seja, ainda começando a ser alfabetizada, ela já pode
(e deve!) ler e escrever, mesmo que não domine as
particularidades de funcionamento da escrita. Na verdade, hoje não se pretende mais que o aluno primeiro se
alfabetize e, só depois de “pronto”, possa usar a escrita
para ler e escrever, e formular hipóteses sobre a organização do sistema de escrita alfabética; espera-se que
os dois processos ocorram simultânea e complementarmente (LEAL, MENDONÇA, MORAIS e LIMA, 2008,
p. 6).

Como em outras áreas do desenvolvimento da primeira infância, as teorias “clássicas” de Piaget e Vygotsky fornecem fortes marcos teóricos para investigar as relações entre
alfabetização e brincadeira.
As observações derivadas de uma visão piagetiana enfatizam o valor do fingimento
social para a prática e consolidação de amplas
habilidades cognitivas, como representação
simbólica, e habilidades emergentes de alfabetização, como a percepção impressa. Essa
perspectiva também se concentra nas interações entre indivíduos e objetos no ambiente
físico, levando ao desenvolvimento de centros
de recreação enriquecidos com alfabetização
como estratégia de intervenção.

Nesta descrição da peça criativa, poderíamos descrever com a mesma facilidade
as habilidades necessárias para gerenciar com
êxito um projeto de trabalho para um adulto,
assim como descrever a brincadeira de criança. Por meio de brincadeiras e outras oportunidades, as crianças aprendem a entender e
construir ideias sobre o mundo social e natural
A teoria vygotskiana concentra a aten- as pessoas, lugares, objetos e experiências
ção no papel de adultos e colegas na aquisique encontram todos os dias (TEIXEIRA, apud
ção de práticas de alfabetização social durante
MOREIRA, 2010).
o jogo. Argumentando que a aquisição da al-

888

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

fabetização é um processo social e construtiTEORIAS E REFLEXÕES SOBRE OS
vo que começa no início da vida, essa teoria
JOGOS E AS BRINCADEIRAS
postula que as crianças desenvolvem conceiPara os autores Leif (apud RIZZI; HAYDT,
tos e habilidades de alfabetização por meio de
experiências cotidianas com outras pessoas, 1986), a brincadeira é um direito legítimo da infânincluindo leitura de livros de histórias na hora cia, representando um aspecto crucial do desenvolvimento físico, intelectual e social da criança.
de dormir e brincadeira.
A aprendizagem baseada em jogos é construída
sobre um tipo construtivista de aprendizagem. O
Embora singularmente essas teorias que isto significa? O construtivismo postula a neclássicas não explicam a dinâmica da interface cessidade de fornecer aos alunos as ferramentas
brincadeira-letramento, ou seja, como a ativida- necessárias para que eles possam construir seus
de lúdica influencia o desenvolvimento da al- próprios procedimentos para resolver um problefabetização, elas oferecem categorias compor- ma. Isso implica em um processo participativo dos
tamentais aparentemente compartilhadas pela alunos, que interagem com o ambiente para resolbrincadeira e pela alfabetização, como preten- ver a situação que lhes está sendo apresentada.
sões de transformação, pensamento narrativo,
O aprendizado por meio de jogos permite
meta- conversa de jogo e interação social. Se- que os alunos experimentem cenários não amegundo Silviane Barbato (2008, p. 21):
açadores e adquiram conhecimento por meio da
prática e da interação social, tanto com o meio
As crianças de 6 anos constroem seu conhecimento, ambiente quanto com seus colegas. Um dos ponutilizando procedimentos lúdicos como suporte para tos fortes da aprendizagem baseada em jogos é
a aprendizagem. O lúdico não se refere somente às a capacidade reconhecida de capturar a atenção
brincadeiras livres, como as do recreio, ou planejadas
dos alunos e garantir seu envolvimento total: o
como as elaboradas por professores com fins didátiengajamento. A abordagem motivadora desses
cos; ele é utilizado como suporte pelas crianças: a imajogos transforma o processo de aprendizado em
ginação é um processo que possibilita a construção do
conhecimento de forma diferenciada e é um instrumen- algo dinâmico e interessante, cujo apelo é mantido
to de aprendizagem das crianças menores (SILVIANE à medida que os alunos progridem para alcançar
objetivos.
BARBATO, 2008, p. 21).
Evidências credíveis apoiam a afirmação de que o jogo pode servir à alfabetização,
fornecendo configurações que promovem atividades, habilidades e estratégias de alfabetização. Portanto, recomenda-se que amplas
oportunidades para participar de brincadeiras
dramáticas e de brincadeiras enriquecidas com
alfabetização sejam recursos padrão em programas para a primeira infância. No entanto,
faltam evidências firmes de que as atividades
lúdicas, com ou sem enriquecimento da alfabetização, contribuem permanentemente para
o desenvolvimento da alfabetização (SILVIANE
BARBATO, 2008).
A integração de brincadeiras / currículo
aumentará a probabilidade de que as experiências de brincar ofereçam oportunidades para
as crianças praticarem e aperfeiçoar habilidades e conceitos importantes de alfabetização.

Dentro do brincar, 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. Os avanços nas teorias educacionais começaram a se tornar um desafio ao desempenho
do professor, exigindo dele novas competências.
De acordo com Leif (apud RIZZI; HAYDT, 1986):

1- O jogo corresponde ao impulso natural da criança, e
neste sentido satisfaz uma necessidade interior, pois o ser
humano apresenta uma tendência lúdica.
2- A atitude do jogo apresenta dois elementos que o caracterizam: o fazer e o esforço espontâneo, como o jogo
leva o prazer sua principal característica é a capacidade
de absorver o jogador de forma intensa e total, criando um
clima de entusiasmo.
3- A situação do jogo mobiliza os esquemas mentais, e sendo uma atividade física e mental, aciona as funções psicológicas e as operações mentais, estimulando pensamento.
4- O quarto motivo é decorrente de anteriores, o jogo integra as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora
e cognitiva, e à medida que gera envolvimento emocional,
apela para a esfera afetiva (LEIF apud RIZZI; HAYDT, 1986).
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De acordo com os autores (1986), as
crianças aprendem habilidades emergentes de
alfabetização durante a brincadeira, aprendendo
especificamente sobre as diferentes situações em
que a leitura e a escrita podem ser necessárias.
Por exemplo, durante uma brincadeira de médico,
as crianças aprendem que, para fazer com que o
paciente se sinta melhor, elas devem ser capazes
de determinar o que está causando a dor - a leitura do prontuário do paciente ajudará nesse sentido. Eventualmente, esse tipo de leitura fornece às
crianças uma motivação autêntica para aprender a
ler e escrever para fins apropriados à idade. Será
muito mais relevante escrever o sinal “ABERTO”
se eles fingirem estar em uma mercearia do que
se lhes for pedido que escrevam a mesma palavra sem o contexto da mercearia. Os elementos
de “diversão” e “significado” são importantes para
revelar a motivação intrínseca de aprendizado das
crianças. De acordo com Almeida (2003, p. 24):
[...] A verdadeira educação é aquela que cria na criança
o melhor comportamento para satisfazer suas múltiplas
necessidades orgânicas e intelectuais – necessidade de
saber, de explorar, de viver - a educação não tem outro caminho senão organizar seus conhecimentos, partindo das
necessidades e interesses da criança (ALMEIDA, 2003, p.
24).

Huizinga (1990) foi um dos teóricos que
mais se aprofundou estudando o jogo em diferentes culturas e línguas (grego, mandarim, japonês,
hebraico, latim, inglês, alemão, holandês, entre outras). Esse teórico verificou a origem da palavra
– em português, “jogo”; em francês, “jeu”; em italiano, “gioco”; e, em espanhol “juico”. Jogo advém
de “jocus” (latim), cujo sentido abrangia apenas
gracejar ou traçar.
Por possuir uma definição diretamente relacionada ao brincar, ao divertimento e ao encanto,
terminando por transformar o ambiente em que se
encontram, as atividades lúdicas podem ser interpretadas como qualquer ação ou atividade que tenham como objetivo produzir prazer e divertimento
ao praticante no momento de sua execução.
Na brincadeira, a criança está sempre se
comportando acima de sua idade, acima de seu
comportamento usual do dia a dia; na brincadeira
ela está, por assim dizer, um pouco adiante dela
mesma. O brinquedo contém uma forma concentrada como no foco de uma lupa, todas as tendências de desenvolvimento; é como se a criança tentasse pular acima de seu nível usual. Ao brincar, a
criança tem consciência de que está imaginando
uma suposta situação, cuja característica fundamental é sua relação com a realidade.

Brincando é possível trabalhar diversas
formas de aprendizagem com a criança, pois é
natural dela o ato de brincar. Pode-se trabalhar a
motricidade, o cognitivo, o lado emocional e social
de cada uma, e o papel do educador é fundamental para que haja êxito neste processo. De acordo
com Freire (2004, p. 10):
No começo de nossa vida o jogo nos guiava como uma
divindade: absoluto, mas pouco percebido. Nem sabíamos
que jogávamos. Por pouco não nos esquecemos de voltar ao mundo real e ficávamos a mercê do Senhor jogo
para sempre. Nem sei como lhe escapamos. Depois, veio
o amadurecimento e o acalmou-se, ficou um pouco morno,
meio esquecido, porém, sempre à espreita. E agora nessa
última fase da vida, volta a ser arrebatador, como se não
houvesse mais motivos disponíveis para se esquivar de jogar ou de ser jogado (FREIRE, 2004, p. 10).

Historicamente, os jogos e as brincadeiras foram alvos de diversas pesquisas, e podemos
observar que sua realização deu-se a partir de teorias propostas por filósofos e pedagogos com
estudos feitos no campo da educação ao longo
de vários anos, comprovando cientificamente a importância do brincar para o desenvolvimento das
crianças pequenas.
A valorização do brincar nem sempre foi
bem vista na história das crianças pequenas. Na
escola é possível o professor se soltar e trabalhar
os jogos como forma de difundir os conteúdos.
Para isso, entendo ser necessário a vivência, a percepção e o sentido, ou seja, o educador precisa
selecionar situações importantes dentro da vivência em sala de aula; perceber o que sentiu como
sentiu e de que forma isso influencia o processo
de aprendizagem; além de compreender que no
vivenciar, no brincar, a criança é mais espontânea.
“Sem dúvida, os conteúdos podem ser trabalhados com o uso do jogo. A criança pode trabalhar
ou fixar um conteúdo com a atividade lúdica. Mas,
para isso, o jogo é uma das estratégias e não a
única”.
Entendo ainda que o primeiro passo para
se trazer o lúdico, a brincadeira para dentro da
escola, é o resgate da infância dos próprios educadores, a memória. “Do que brincavam, como
brincavam, lembrarem-se de uma figura especial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos jogos pedagógicos deve ser explorada, favorecendo cooperação, interação social e uma melhor organização entre professor e aluno, para a construção dos conhecimentos de diversos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Os jogos pedagógicos e as brincadeiras podem ser fortes aliados para o desenvolvimento significativo durante o processo ensino aprendizagem. A brincadeira lúdica ajuda a criança a expandir seu imaginário e desenvolver diversas formas de aprendizagem. Utilizar jogos e
brincadeiras no cotidiano escolar não é somente uma forma de diversão e, sim, um método de
aprendizagem e desenvolvimento, tendo o professor como mediador e este se utilizando de planejamentos que auxiliem e estimulem a participação das crianças.
A educação traz muitos desafios aos que nela trabalham e aos que se dedicam a sua
causa. Muito já se pesquisou, escreveu-se e se discutiu sobre a educação, mas o tema é sempre atual e indispensável, pois seu foco principal é o ser humano. Então, pensar em educação
é pensar no ser humano, em sua totalidade, em seu corpo, em seu meio ambiente, nas suas
preferências, nos seus gostos, nos seus prazeres, enfim, em suas relações vivenciadas.
A escola deve compreender que ela mesma, por um determinado tempo da história
pedagógica, foi um dos instrumentos da imobilização da vida, e que esse tempo já terminou. A
evolução do próprio conceito de aprendizagem sugere que educar passe a ser facilitar a criatividade e, deve-se abandonar de vez, a ideia de que aprender significa a mesma coisa que acumular conhecimentos sobre fatos, dados e informações isoladas numa autêntica sobrecarga da
memória. Entende-se que educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o educando
consumir passivamente. Educar é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo consciente, engajado e feliz no mundo.
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A INTERPRETAÇÃO DA ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como tema, A Interpretação da Arte na Educação Infantil, de forma
a aprofundar-se em investigar as relações que as crianças fazem com o espaço/ambiente ou
trazem consigo sobre a Arte, tratando da forma como se relacionam com os objetos, brinquedos e até mesmo com os educadores e as demais crianças e por fim entender o que os documentos e os autores aqui apresentados dizem sobre o ensino da arte na educação infantil.Para
desenvolver essas questões buscou-se vários referenciais teóricos que embasaram o decorrer
deste trabalho como: Melo (2015), Barbosa (1998), Malaguzzi (2012), entre outros. Dessa
forma, partiremos para elucidar os principais objetivos da pesquisa, que foram conhecer e entender como as crianças pequenas interpretam a arte e como se dá o desenvolvimento desta
atividade para elas e quais os fatores que contribuem qualitativamente no desenvolvimento
da criança.Assim, a seguinte pesquisa se fundamenta em dados empíricos onde observou-se
primeiramente que um fator importante no desenvolvimento e aprendizagem da criança é o
vínculo construído entre a família e a criança, este que se amplia no vínculo educador e aluno
e respeitando também o vínculo da criança com os seus brinquedos e a sua produção artística, entre outras, valorizando a interpretação e a criatividade da criança, uma vez que cada
criança tem seu próprio tempo, ritmo e característica.

Palavras-chave: Interpretação; arte educação; aprendizagem; escola; criança.

894

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

A

educação infantil atualmente tem sido referenciada em várias abordagens sobre
a importância da infância e o desenvolvimento integral humano. Este trabalho faz
uma análise a partir de fundamentos teóricos sobre a arte e a sua interpretação
na educação infantil de forma a aprofundar-se em investigar as relações que as crianças fazem
com o espaço/ambiente ou trazem consigo sobre a Arte, precisamente da forma como se relacionam com os objetos, brinquedos e até mesmo com os educadores e as demais crianças do
grupo e por fim entender o que os autores aqui apresentados dizem sobre o ensino da arte na
educação infantil.
Serão ressaltados autores atuais e não atuais que mesmo fora do “tempo” suas propostas e seus fundamentos são presentes em vários aspectos na educação infantil. Dessa forma,
partiremos para elucidar os principais objetivos da pesquisa, que foram conhecer e entender
como as crianças pequenas interpretam a arte e como se dá o desenvolvimento desta atividade
para elas e quais os fatores que contribuem qualitativamente no desenvolvimento da criança. A
educação infantil vista como primeira etapa da educação básica, seus ensinamentos e aprendizagens, a importância da arte na vida escolar e cotidiana da criança e a abordagem triangular
de Ana Mae Barbosa.
Outro elemento relevante é a importância de a arte ser aplicada e acontecer fora das
paredes da sala de aula, sem o uso de lápis de cor, giz de cera e papel sulfite, acercar-se de propostas pedagógicas que provocaram o art-educador, propostas geradoras de ideias e reflexões.
E por fim um aprofundamento na obra de Rosana Machado Melo e a Te-arte um local onde a
teoria e a prática caminham juntos, sua singularidade equipara a singularidade de cada criança
e seu espaço físico não se compara a nenhuma instituição escolar convencional.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: A
ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Constituição Federal de 1988 torna
como dever do Estado o atendimento em creche e pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos
de idade, com a promulgação da LDB 1996 a
Educação Infantil passa a ser parte integrante
da Educação Básica. Embora a educação seja
reconhecida como um direito para todas as
crianças e dever do estado, a educação infantil
passou a ser obrigatória para as crianças de
4 e 5 anos atendidas em pré-escolas sendo a
sua matrícula obrigatória para crianças com 4
anos nas instituições de educação infantil.
A educação infantil é o início e estrutura de todo o processo educacional. Há tempos
a educação infantil vem se consolidando dentro de uma concepção que vincula o cuidar e
o educar como práticas indissociáveis do processo educativo. Neste contexto as creches e a
pré-escola precisam valorizar os conhecimentos e vivências construídas pelas crianças em
seu seio familiar e sua comunidade articulando
esses conhecimentos as propostas pedagógicas do professor (BRASIL, 2009).
As propostas pedagógicas precisam ter
objetivos como: a criação de universo das experiências, levar conhecimentos e habilidades,
diversificar e consolidar novas aprendizagens,
socialização, a autonomia e a comunicação.
As Diretrizes Curriculares Nacionais de
Educação Infantil (DCNEI), Resolução CNE/
CEB nº 5/2009 em seu artigo 4° definem a
criança como:
Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Tendo em vista os eixos estruturais
(conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se) como importantes para as disposições das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica proposta
pela BNCC, na educação infantil é respeitável
que assegure para as crianças condições para
que aprendam em situações que possam desempenhar um papel ativo que sejam convidados a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas a resolvê-los.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA ARTE
PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Segundo pesquisas desenvolvidas por
Cunha et al. (2017), cada criança é um ser
único, cada uma tem seu ritmo, característica
e tempo para aprender e se desenvolver. A
arte se reproduz de forma particular desenvolvida individualmente para expressar emoções
e sentidos. Assim como a emoção pode ser
manifestada de várias maneiras a arte quando
é desenvolvida por uma criança é expressada
de maneira singular, além disso vale considerar que cada uma tem o seu talento específico
e uma forma distinta de se expressar.
Na infância, há várias maneiras de expor o fazer artístico como por meio de desenhos, pintura, vídeo, danças, música, entre
outras, e quanto mais cedo for inserida, mais
cedo pode ajudar a aflorar e aprimorar não
apenas o fazer artístico, mas outras habilidades e ser manifestada de diversas formas com
diversos materiais.O fazer artístico está presente no cotidiano da vida infantil ao rabiscar ou
desenhar no chão, na areia, ao utilizar materiais
encontrados ao acaso como: gravetos, pedras,
carvão, ao pintar os objetos e até mesmo seu
próprio corpo (CUNHA et al., 2017).
Barbosa e Cunha (2010), afirmam que,
os adultos quando admirem qualquer forma
de arte e se pegam refletindo a história e a
cultura, levando em consideração valores estéticos de beleza, harmonia e equilíbrio essas ob896
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servações são perceptíveis, pois o adulto já é
bem influenciado pelo meio e tem alguns conceitos elaborados. Já com as crianças essas
manifestações ocorrem de forma natural sem
que ela se dê conta de que está expressando
toda a sua vivência naquele momento, mesmo
que tenha poucas experiências. As crianças
não se expressam por meio da arte, mas por
uma vontade e o impulso que carrega consigo
de expressar suas perspectivas do mundo e
que ainda estão sendo construídas (CUNHA et
al., 2017).
A arte tem várias funções e desenvolvimento nas crianças. As expressões das emoções fazem parte do ser humano convivendo
indissociavelmente, na infância tudo é novo,
tudo é descoberto e as emoções também são
amadurecidas e expressadas. Na medida que
estão sendo inseridas no mundo e compreendendo o mundo, vão construindo dentro de si
maneiras de expressar, vivenciar e interpretar
a realidade a sua volta (BARBOSA; CUNHA,
2010)
Desenvolver a criatividade também é
um facilitador do seu desenvolvimento intelectual, isso acontece por que ao expressar artisticamente sua imaginação é refletida. Suas impressões nos primeiros momentos de sua vida
são através dos rabiscos, considerando muito mais os movimentos que são feitos do que
como representações. Conhecido como fase
dos rabiscos e garatujas (BARBOSA; CUNHA,
2010)

Durante a aprendizagem em artes visuais a criança traz um percurso de criação
e construção individual que envolve escolhas
de experiências pessoais, relacionadas com
a natureza, com a vida, com o cotidiano, algo
que pode vir de maneira interna e/ou externa,
o percurso individual da criança pode ser significativamente enriquecido pela ação educativa intencional, porém, a criação artística é um
ato exclusivo da criança (BARBOSA; CUNHA,
2010)

A ABORDAGEM TRIANGULAR E A
METODOLOGIA DA ARTE
O conhecimento histórico é importante
para que existam a ampliação de um repertório
imagético, a autora Ana Mae Barbosa traz essa
referência de imagético como tudo o que os
olhos podem ver, e como um educador precisa
começar a pensar para mudar o ensino da arte
para todo um público, desde as crianças muito pequenas nas creches e pré-escolas até a
formação dos ART-EDUCADORES (BARBOSA;
CUNHA, 2010).
Na educação da arte o Art-educador
é importante não só para desenvolver o fazer
artístico, mas também dar informações para
torná-lo apto a uma leitura individual e cultural
deste fazer. No trecho acima a autora Ana Mae
Barbosa nos chama atenção para a necessidade de “alfabetizar” os alunos para uma leitura
de imagem, apontando um caminho provável
para uma democratização, essa alfabetização
necessita caráter de observar a arte centrando
no exercício da leitura, como análise crítica articulada a um contexto apontando um caminho
para aprimorar um olhar ativo sobre o mundo
e para as imagens que o constitui (BARBOSA;
CUNHA, 2010).

O desenvolvimento das artes visuais na
educação infantil requer atenção, no que se refere ao respeito das características e esquemas
de conhecimento próprios a cada faixa etária e
nível de desenvolvimento, o que significa que
o pensamento, a sensibilidade, a percepção,
a interação, a cognição da criança deve ser
Neste sentido, o aluno é considerado
trabalhada de forma integrada visando a favo- um leitor, um intérprete e autor; essa conceprecer o desenvolvimento das capacidades cria- ção educacional é um dos fundamentos da
tivas das crianças (BARBOSA; CUNHA, 2010. abordagem triangular, por isso não pode ser
caracterizada como um método constituído por
etapas em disposição e hierárquica. A aborda-
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gem triangular volta-se para uma educação
não conformista, mas de caráter crítico e dialogal, formando um artista e um educador tornando inseparável as manifestações artísticas
e o contexto histórico social, a história crítica é
um parâmetro para uma fuga dos modelos explicativos limitados por uma forma de ver pré-estabelecida, assim em artes visuais torna-se
necessário alguns debates como currículo, a
superação dos parâmetros do neoclassicismo
e o diálogo entre os modelos inaugurados a
partir do modernismo do século XX (BARBOSA; CUNHA, 2010).

O ensino contemporâneo da arte está
mediado pelo Art-educador, as novas tecnologias na sala de aula, pelo contexto imagético
local ou pelas imagens das diferentes realidades e culturas, a didática do professor precisa ser construída a partir da superação das
teorias, a teoria pós-moderna propõe uma
mudança, uma transformação pois o momento hoje exige novas demandas e uma reconceitualização do conhecimento do professor, é
necessário ser um pesquisador que quebre o
paradigma da natureza tecnicista (BARBOSA;
CUNHA, 2010).

Para as autoras (2010), pode-se observar que a arte possui pressupostos para
uma mudança a partir de uma concepção pós-moderna, assim a abordagem triangular se torna uma bússola, um ponto de partida onde o
art-educador tem que saber quando sair, ler a
forma e contextualizar, articular a produção. As
leituras das obras passam a ser uma busca,
uma descoberta, um despertar da capacidade
crítica, pode-se observar que, o que se pretende com a abordagem triangular é uma educação cultural, com uma educação crítica de um
conhecimento construído pelo aluno, e com a
mediação do professor, do mundo visual que o
cerca e não uma educação bancária igualmente citada nas obras de Paulo Freire.

Características pontuais da didática do
professor hoje: precisa levar em consideração
sua formação inicial centrada em experiências
reflexivas, reconhecer que a sua visão não é a
única e acerta ser vista e considerada, precisa
ser vislumbrada em uma ação educativa crítica
e centrada nos múltiplos saberes nos múltiplos lugares e tempos onde os conhecimentos
se originam e se desenvolver utilizando uma
análise contemporânea de professor essa didática específica não substitui a didática geral
mais uma didática pontuada para um professor
arte educador. [...] “nem a arte educação como
pesquisa dos modos pelos quais se aprende
arte, nem a arte educação como mediação entre a arte e o público podem prescindir da inter-relação entre contextualização da arte, leitura
As pessoas de modo geral estão cer- da obra de arte e das imagens do cotidiano e
cadas por um mundo onde as imagens podem do fazer artístico” (BARBOSA, 2001).
influenciar a massa, são colocadas a serviço
de um consumo e associadas a uma formaA ação educativa do professor de artes
ção pessoal, o uso das imagens na sala de visuais mediante a abordagem triangular careaula requer uma formação do art-educador ele ce de organizar um currículo entrelaçando o
precisa saber ler, refletir e mediar elaborando fazer artístico, a contextualização da arte barpropostas para formar o seu aluno a ser crítico roca, imagem e a leitura de forma que sejam
perante essas interposições isso envolve: levar respeitadas as necessidades, interesses e depara sala de aula uma imagem de qualidade, senvolvimento do aluno como oferecendo ao
fazer com que o aluno tenha papel ativo na lei- próprio ensino outros valores de forma a contritura desta obra e buscar aquilo que realmente buir para a cultura (BARBOSA, 2001).
a imagem passa de forma crítica a função de
deixar as amarras manipuladoras a função do
A leitura da imagem na educação infanArt-educador hoje é fazer a mediação entre a til vem assumindo uma base freireana onde a
arte e o público (BARBOSA; CUNHA, 2010).
emancipação do sujeito também deve ser considerada ao ler imagens, os alunos não vão
898

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

apenas decifrar códigos da língua escrita/obra
Considerações sobre as imagens:
mas elaborar uma forma globalizada de identificá-las, a leitura de imagem favorece a reflexão
Ao perguntar para a criança 1 o que
sobre o que está havendo e sobre a relação do ela estava vendo, ela relatou que era à noite e
conteúdo da imagem com o contexto (BARBO- que as crianças estavam em roda rezando.
A criança 2 ao ser questionada, disse
SA, 2001).
ver os “troncos” ao fundo da imagem e que as
O exercício com a leitura de imagens crianças estavam brincando embaixo de uma
prepara o aluno para a compreensão de uma barraca.
A criança 3 disse que as crianças esgramática visual observando qualquer imagem, artística ou não, na aula de artes ou em tavam dançando em um espetáculo, o art-educador tentando entender o que levou a menina
qualquer outro lugar do seu cotidiano tornandizer isso, procurou saber com a família o seu
do-os conscientes de uma produção humana
convívio social e descobriu que desde pequede alta qualidade e prepará-los para comprena ela fazia balé e que o conceito de que eles
ender e avaliar todos os tipos de imagens, e
estavam dançando faz parte da sua realidade,
conscientizá-los de que eles estão aprenden- e cada criança foi influenciada pelo seu contexdo cada vez mais com estas imagens. Quanto to parte do cotidiano e da realidade que a cermais a criança tiver possibilidade de contato e ca, do mesmo modo a tendência modernista
reflexão com imagens diversas, mais prepara- permite que as crianças possam se expressar
das elas estarão para olhar criticamente para de maneira livre (BARBOSA, 2001).
o mundo que a cerca. Abaixo veremos uma
imagem do pintor Milton da Costa “roda”, e as
A ARTE ALÉM DAS SALAS DE AULA várias significações que as crianças deram a
AS CEM LINGUAGENS
ela (BARBOSA, 2001).
Em uma escola da rede pública de São
Paulo a Art-educadora levou para a sala de
aula uma impressão da obra ‘roda’ sentou-se
com as crianças em roda e cada um pode observar a obra, vale ressaltar que são crianças
com faixa etária de 5 anos. Após a observação
eles teriam que reproduzir a obra, porém antes
eles teriam que relatar o que estavam lendo na
imagem.

Figura 1

Quando Malaguzzi traz em suas falas
as cem linguagens, ele traz figurativamente ressaltando que, dentro das escolas muitas vezes,
apenas uma delas é desenvolvida e as outras
noventa e nove, acabam sendo tomadas e essa
desenvolvida é apenas a linguagem escrita:
Da metáfora das cem linguagens, cem formas de pensar as experiências das crianças. Ao contrário, as cem
existem / A criança / é feita de cem. / A criança tem /
cem linguagens/ cem mãos / cem pensamentos / cem
modos de pensar / de jogar e de falar / cem sempre
cem / modos de escutar / as maravilhas de amar / cem
alegrias / para cantar e compreender / cem mundos
/ para descobrir / cem mundos / para inventar / cem
mundos / para sonhar. / A criança tem cem linguagens
/ (e depois cem cem cem) / mas roubaram-lhe noventa
e nove. / A escola e a cultura / lhe separam a cabeça
do corpo. / Dizem-lhe: / de pensar sem mãos / de fazer
sem a cabeça / de escutar e de não falar / de compreender sem alegrias / de amar e maravilhar-se / só na
Páscoa e no Natal. / Dizem-lhe: que descubra o mundo
que já existe / e de cem roubaram-lhe noventa e nove.
/ Dizem lhe: / que o jogo e o trabalho / a realidade e a
fantasia / a ciência e a imaginação / o céu e a terra / a
razão e o sonho / são coisas que não estão juntas. / E
lhes dizem / que as cem não existem. / A criança diz: /
ao contrário, as cem existem (MALAGUZZI, 1999).
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Malaguzzi (1999) aponta uma necessidade de repensar os conceitos e as possibilidades que a infância traz. Quando ele fala das
Cem Linguagens, ele ressalta a complexidade
do que é ser uma criança, criança essa que é
imersa em um universo de descobertas, curiosidades, fantasias, experiências voltadas ao
seu contexto social. Desta maneira é importante lembrar que as experiências das crianças jamais poderão ser reproduzidas, pois os modos
de ser criança são transformados e elas como
sujeitos de transformação, mudam e modificam
cada vez mais essas descobertas.
Quando Malaguzzi (1999) aborda o
tema das linguagens ele está vinculando o desejo da criança e a curiosidade de interpretar o
mundo e agir no mundo, características essas
em destaque desde o seu nascimento. Pode-se assim entender que a linguagem das crianças está envolvida a um modo de ação para
o mundo e que ocorrem de diversas formas.
Malaguzzi (1999) fala sobre a ontologia da linguagem: a linguagem gráfica da argila, da pintura, do desenho e da colagem, a linguagem
verbal de vozes e silêncios, a linguagem matemática de classificação, a linguagem musical
de ruídos, ritmos e sons, a linguagem científica
e da observação, da análise e de relações, e a
fantástica linguagem da invenção lúdica (PLANILO, 2004, p. 96).
É necessário destacar a idéia do autor sobre as possibilidades da criança construir teorias sobre os seus conhecimentos já
adquiridos através de suas experiências, e que
suas linguagens são construídas por meio de
um mundo social e cultural, e estruturada por
signos. Indícios aqui de que o professor precisa entender todo o processo de aquisição
de uma criança. Os professores precisam praticar a metodologia da escuta, mais uma vez
em metáfora, escutar as crianças é uma forma
ética de se relacionar com ela, o professor ao
escutar a criança cria possibilidades de perceber as suas potencialidades de perceber suas
peculiaridades, a escuta é uma das bases de
respeito de como se comunicar e se relacionar

com os outros, “a estratégia ética para dar voz
as crianças e a infância” (PLANILO, 2004, p.
96).
As cem linguagens das crianças ganharão força se aprendermos a escutá-las, pois:
[...] se não aprendermos a escutar as crianças, será
difícil aprender a arte de estar e conversar com elas
(de conversar em um sentido físico, formal, ético e simbólico). Será também difícil, acaso impossível, compreender como e porque pensam e falam as crianças,
compreender o que fazem, pedem, planejam, teorizam
ou desejam; compreender qual mensagem preferem,
quais procedimentos exploram ou elegem para influenciar seu entorno ou obter conhecimento (HOYUELOS,
2006, p. 131).

A partir da obra de Malaguzzi (1999)
toma-se consciência de que não existe desenvolvimento regular e uniforme e que não tem
crianças iguais. O ensino-aprendizagem é um
fator complexo, com várias variáveis. Quanto
mais diversificado as experiências e vivências,
mais enriquecidas as trocas serão. Ao dispor grupos de crianças para uma determinada interação iguais ou parecidas, cada grupo
organizará maneiras diferentes e combinadas
à medida que vão tentando resolver individualmente de forma autônoma, ela possui o dom
de resolver sem perder a relação no grupo.
Logo percebe-se que é fundamental dentro da
prática pedagógica entender as necessidades
das crianças e saber interpretá-las.
Além de “escutar” todas as linguagens
das crianças, o professor necessita estar organizado para potencializar essas linguagens.
Isso só será possível se ele haver sensibilidade
estética, ou se tiver experiências que o comprometam, que o movimentam em direção à
novidade da infância, à capacidade de ir de
encontro com o único. Mas também requer um
conhecimento da arte e das inúmeras linguagens que o professor pode utilizar (MALAGUZZI, 1999).
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AÇÕES PROPOSITORAS
Segundo Junqueira (2006), no espaço escolar as crianças podem criar, aprender
e desenvolver suas experiências dentro de um
contexto que o professor planeja para ela, e
suas escolhas não devem ficar limitadas a essas ações. É certo afirmar que crianças de 0
a 6 anos são livres para encaixar, modelar, colar, pintar, desenhar, construir, carimbar entre
outras tantas possibilidades criativas utilizando
seu corpo ou materiais. Porém a maior liberdade está em sua manifestação no seu fazer
artístico, as ações propositoras devem ser adequadas para que essas crianças construam
seus fazeres de forma autoral.
Essas ações devem focar em ações
planejadas e estruturadas para desenvolver e
ampliar o repertório visual, intelectual, físico,
cognitivo e social das crianças, o planejamento
pedagógico precisa ser organizado, e alguns
aspectos trazidos por Junqueira (2006) devem
ser considerados. O autor (2006) afirma que
o planejamento pedagógico se divide em duas
partes, que denomina de parte cheia e parte vazia. Por meio desse planejamento o professor
pode organizar suas ações, investigar como
as crianças se relacionam com os materiais e
as imagens propostas.
O educador infantil quando realiza um
trabalho pedagógico dentro de uma perspectiva lúdica onde observa as crianças brincando e faz dessa ação uma ocasião para repensar suas hipóteses e definir novas propostas
de trabalho, está colocando suas convicções
e suas presunções a disposição da infância e
do brincar. Como art-educadores é necessário
rever e repensar as formas de ensinar, trabalhar com imagens, materiais, jogos, ambientes,
buscando estratégias diferenciadas para problematizar, propondo um momento de criação
e interação por isso a produção de materiais,
locais e ambientes a partir das intenções investigativas visam provocar as crianças (JUNQUEIRA, 2006).

Ações propositoras podem ser destacadas para esclarecer uma ordem ou uma
análise futura, pensar em produzir diferenças
é preciso ver as coisas também organizadas
de forma diferente, proposições diferenciadas.
A ludicidade, os jogos e brincadeiras quando
relacionados com a criança, devem levar em
consideração que ela aprende brincando, que
nesse momento a apropriação de saberes devem ser explorados cultivando assim uma familiarização com diferentes linguagens e expressões de arte ( (JUNQUEIRA, 2006).

A TE-ARTE A TEORIA SENDO
COLOCADA EM PRÁTICA
De acordo com Melo (2015), o relato
abaixo foi elaborado pela autora Rosana Machado sobre suas vivências na Te-arte, comprovando durante toda a sua obra que a educação infantil é um espaço em que as crianças
têm direito de viver suas infâncias e produzir
suas próprias Artes.
A Te-arte é uma escola localizada no
bairro de Perdizes em São Paulo, fundada
1975, tem uma casa de 600 m², havia terra
firme e muitas árvores frutíferas, sua maior propaganda era a boca a boca, crianças eram
matriculadas por indicação dos próprios pais
que já teriam seus filhos na escola. Chegou a
atender 80 crianças incluindo crianças especiais a cada 10 no grupo uma era especial, um
local amplo com muitas folhas no chão, espaço onde as crianças poderiam pisar na terra,
inventar suas brincadeiras, se sujar e brincar
em um tanque enorme de areia (MELO, 2015).
O desenvolvimento dos profissionais
sempre foi valorizado para o desenvolvimento
de suas habilidades cada um na sua especificidade, contribuindo pontualmente nas lacunas do Art-educador. O terreno não era plano
pelo contrário era muito acidentado dando as
crianças oportunidades constantes de brincar,
no quintal também foi construído um tanque de
areia, uma rampa larga de madeira e várias balanças foram adaptados nas árvores. A Te-arte
permanece funcionando e as crianças podem
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conviver diretamente com a natureza, a equipe
é composta por 11 professores, uma auxiliar e
uma gestora. A seguir será abordado um pouco da história sobre a idealizadora da escola e
a proposta pedagógica (MELO, 2015).
Therezita nasceu em 22 de agosto de
1931 em Colatina Espírito Santo, seus pais
eram italianos, comerciantes e donos de um
armazém que vendia “Secos e Molhados” estudou em um colégio particular até os 9 anos.
Foi uma criança apaixonada por música e começou a tocar piano aos três anos de idade e
esse piano encontra-se na Te-arte até hoje. Sua
formação foi na área da arte começou a alfabetizar crianças para ganhar dinheiro e cuidar dos
irmãos, aos pouco seu trabalho foi ganhando
conhecimento pois sua metodologia estava baseada em utilizar música (MELO, 2015).

A proposta pedagógica da arte é definir o espaço em que as crianças possam brincar, e a grande convicção de que “é brincando
que se aprende” ressalta-se o que a criança
precisa ter, um espaço para brincar e pontuo o
“criar”, e não ser conduzida a brincar. [...] “chegam aqui imaturas, sem ter brincado, sem ter
posto pé descalço na terra, sem ter um leque
de possibilidades de brincadeiras naturais, porque não tem o corpo vivido”. A proposta é passada para os pais de forma real (MELO, 2015).

Entre os professores, suas formações
são diferentes, entre elas pedagogos, psicólogos, músicos , fonoaudiólogos, professores
de educação física, judô e Arte a relação entre
eles é de cumplicidade e trocas de experiência
estabelecendo compartilhamento de saberes,
ideias e posições isso faz com que alargue
seus olhares e suas experiências. A escola é
Durante a escrita do livro autora Rosana
alternativa, e esse aspecto não impacta negatiMachado conta que presenciou e acompanhou
vamente em termos legais (MELO, 2015).
um momento em que Therezita costurava com
crianças e esse era o primeiro trabalho com
Na Te-arte não existe uma tarefa eslinha, agulha e tecido daquelas crianças [...] a
prática de ensinar as crianças a costurar ocor- pecífica para cada professor, nas reuniões de
re de acordo com as suas curiosidades. Elas estudo vão se construindo uma prática diária
se aproximam, observam e são convidadas pautada no respeito e na ampliação da cultua partir de um trabalho que envolve atenção, ra Infantil. Para Freire (1981) a partir da supeconcentração e desenvolvimento da habilidade ração de conflitos, das trocas existentes entre
motora. [...] segundo Therezita, a sua concep- criança e adultos como seres aprendizes conção de Infância mudou bastante em relação tínuos, enlaçam-se os questionamentos, as diaos anos atuais, porque sempre foi a necessi- vergências e as tomadas de decisões fazendo
dade da família, da compreensão para com o com que todos os envolvidos na equipe, como
ser que a família provou ponto desta provoca- enfoca o autor, sejam construtores de sua próção amorosa, como definir, para que se tenha pria educação.
uma criança a mais no mundo, ela precisa ser
Os professores acompanham as
muito querida. E sendo muito querida e desejada, nessa atitude amorosa do casal ela passa crianças de acordo com o movimento delas.
ter a infância que merece que é brincar até os As crianças se aproximam dos adultos e das
7 anos “ porque eu continuo acreditando que a atividades que mais se interessam a dinâmicriança brincando, ela aprende” (MELO, 2015). ca do trabalho realizado pelos adultos é que,
sozinhos conseguem possibilitar a integração
A escola em si carrega fortes relações de todas as crianças nas atividades por eles
com as ideias de Dewey, Piaget, Vygotsky, desenvolvidas, não tendo dessa forma, a figuMontessori, Paulo Freire. De pensadores como ra de um auxiliar. As próprias crianças se enRousseau até Emília Ferreiro, percebe-se um carregam de ajudar na organização do espaço
diálogo constante entre teoria e prática articula- (MELO, 2015).
da diariamente naquele quintal (MELO, 2015).
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Durante a entrevista da autora com professores todos levantaram 4 eixos: respeito, de
brincadeiras, interação e natureza, observa-se
que o professor respeita que as crianças são
a compreensão do que ela necessita em sua
inteireza o respeito oportunizada das escolhas
das crianças, essas escolhas feitas com autonomia, com o querer, com o sentir e com o agir
assim as atividades propostas acontecem em
consonância com o momento da criança, em
uma perspectiva articulada entre o cuidar e o
educar (MELO, 2015).
As atividades de arte na Te-arte conduz
as crianças a trilhar em caminhos variados de
linguagens e expressões. Eles podem construir
novos conhecimentos novas possibilidades e
compartilham desafios. Nessa dinâmica, a arte
se faz por meio flexível, cada criança possui
seu próprio tempo, que não é ditado pelo adulto, a criança tem liberdade em criar sua arte
concluí-la ou não, se uma outra atividade for
mais atrativa ela tem total liberdade de largar
a sua construção e partir para outros grupos
de criança ou até mesmo levar para esse grupo participando da atividade simultaneamente
(MELO, 2015).
Todos os materiais utilizados nas produções de arte estão organizados de maneira que fique de fácil acesso para as crianças.
Para os momentos de música é programado
um dia específico com professor Tiago e esse
professor relaciona seu trabalho com a proposta da escola. A proposta da escola ressalta a
importância da arte, são criadas esculturas na
areia, na argila, no gesso e na massa de modelar caseira, pinturas no rosto, desenhos com diferentes materiais e suportes. Com o intuito de
averiguar a criatividade das crianças o que se
é observado e o processo de construção das
crianças e desta forma a arte que ela produz é
para ser vivenciada e não apenas contemplada
(MELO, 2015).
Toda essa intercepção de tanta competência dedicações, transforma a proposta pedagógica da Te-arte em uma alternativa que inclui no currículo da Educação Infantil o respeito
à cultura e traz à tona um trabalho consistente
com crianças pequenas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção é apresentada:
• O Tipo de Pesquisa
Esta pesquisa de base bibliográfica, de
abordagem descritiva, exploratória e de análise
documental foi desenvolvida por meio de leitura,
estudos e reflexões a partir de produções teóricas
de autores que abordam a questão que é o foco
principal deste trabalho sobre a interpretação da
arte na educação infantil. Em nenhum documento
durante minhas pesquisas constatei que a educação precisa ser realizada pelo método tradicional,
com paredes, chão de cimento e concreto e que
as crianças precisam ser formadas como artistas
dentro do âmbito da arte, mas que escola precisa
possibilitar a ela um desenvolvimento integral levando em consideração seu contexto histórico e
social.
Sabe-se por meio da trajetória deste trabalho que sim é possível ser assim principalmente
ao averiguar a fundo as experiências da Te-arte e
do Projeto Carambola, o processo percorrido mostra experiências vivenciadas e lançadas as crianças, permite a reflexão da escola e do educador
transformar, reorganizar, reestruturar encaminhamentos, posicionamentos e reflexões no cotidiano
da escola.
• Aportes teórico-metodológicos do trabalho
A seguinte pesquisa que como aportes
os trabalhos de Melo (2015); Barbosa (1998) e
Malaguzzi (2012) que abordam questões sobre o
assunto em questão discutido neste artigo, foram
qualitativamente utilizados para que a produção
desta escrita ocorresse. As contribuições desses
teóricos mostram o quanto é importante valorizar
o conhecimento prévio que a criança traz consigo enquanto protagonista de suas ações e neste
caso o fazer artístico.
• Principais procedimentos de análise e
resultados
Nesta pesquisa foram analisados alguns
livros, artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo de
forma a entender como se dá a interpretação da
arte pela criança na infância e na educação infantil. Quais os conhecimentos que a criança tem de
mundo e esse é apresentado nesta produção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passa-se por um aprofundamento em todo o ensino da arte seus princípios e abordagens vista e abordada por vários pontos de vista. Mas muitas vezes um ponto de vista tão pequeno e significativo é deixado de lado, por “professores” que estão acomodados e estagnados
dentro de escolas que não fazem valer do seu direito a autonomia de organização que a LDB
as permite.
Todo processo de desenvolvimento de uma criança precisa ter significado para ela, como
o nome já diz é um processo que essa criança aceita, mais que o adulto muitas vezes reluta para
“ver” quem dirá colocar em prática ou fazer um mero esforço para o início de uma transformação. Na educação de antes a tradicional, o adulto possuía todo o “poder” todo o “conhecimento”
e o aluno era a tabula rasa como dizia Paulo Freire, como tudo muda a educação não poderia
ficar estagnada no tempo com salas clássicas onde as crianças apenas observavam.
Em nenhum documento durante minhas pesquisas constatei que a educação precisa
ser assim, com paredes, chão de cimento e concreto e que as crianças precisam ser formadas
como artistas dentro do âmbito da arte, mas que escola precisa possibilitar a ela um desenvolvimento integral levando em consideração seu contexto histórico e social. Sabe-se por meio
da trajetória deste trabalho que sim é possível ser assim principalmente ao averiguar a fundo
as experiências da Te-arte e do Projeto Carambola, o processo percorrido mostra experiências
vivenciadas e lançadas as crianças, permite a reflexão da escola e do art-educador transformar,
reorganizar, reestruturar encaminhamentos, posicionamentos e reflexões no cotidiano da escola.
Buscando um olhar diferenciado para a interpretação da arte para as crianças de educação infantil, o art-educador é mediador, provocador, imageticamente de seus alunos, utilizando
propostas que deram certo, planejamento no sentido de “sempre ter uma carta na manga” visando seu ao estudo pessoal e repertório vasto. Por tanto ao interpretar as produções das artes
na educação infantil permite ao art-educador uma ampla variedade de olhares uma bifurcação
de caminhos, mais que levará apenas a um sujeito, sujeito este portador de história, capaz de
intervir consciente e coletivamente nas suas produções.
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A PEDAGOGIA SOCIAL NO BRASIL

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de ressaltar a importância da pedagogia social no
Brasil, com o intuito básico de abordar os amplos setores de atuação da pedagogia, além disso haverá um estudo por toda as correntes desta pedagogia desde sua gênese na Europa até
chegar na atualidade no Brasil com base na pesquisa bibliográfica com aspectos descritivos
e exploratórios. A discussão dos resultados obtidos será feita através de uma análise comparativa entre os autores pesquisados para se evidenciar a importância de não só discutir esta
temática, como ainda, mostrar sua importância no contexto educacional brasileiro.
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907

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

A

pedagogia social é uma temática de grande importância para a sociedade contemporânea, e apesar disso, ainda é um tema pouco questionado e pesquisado no
Brasil.

Tal vertente surgiu na Europa, mais especificamente na Alemanha e possui campos do
saber voltados para a formação integral dos indivíduos e um trabalho voltado para o atendimento
da inclusão e acolhimento de jovens que se encontram em condições precárias, o conceito de
pedagogia social se encontra em processo de reestruturação em muitos países e tem como foco
principal a Espanha que possui grandes influências e produção na área acadêmica.
Nossa intenção é mostrar a amplitude da atuação do pedagogo, que está além do ambiente escolar ou hospitalar, ambientes estes, de grande destaque nas referências pedagógicas.
Almejamos discorrer sobre uma concepção da educação ainda não muito discutida nos cursos de
pedagogia, a pedagogia social, que se utilizada pode mudar não só a forma de se ver o mundo,
mas também a forma de viver nele. Porém, para se trabalhar com essa concepção é necessário
que o pedagogo tenha não só competências técnicas e científicas sobre Educação, mas que seja
um cidadão solidário, humano e comprometido com o educando.
Na primeira seção, faremos um apanhado geral sobre a pedagogia social, como surgiu no
Brasil, quando, quais suas principais características. Bem como as funções do pedagogo social e
sua atuação nessa área. Queremos mostrar a importância dessa área que sabemos tão pouco a
respeito dela, estudos científicos evidenciam o quanto essa temática é nova no Brasil, uma vez que
deram início nas últimas décadas. Vale ressaltar que existem diversos espaços socioeducativos, e
que nesse campo de atuação há uma preocupação em aumentar ofertas educativas que tenham
como o foco o assistencialismo e estejam voltadas ao ensino para além do ambiente escolar.
Na segunda, dissertaremos sobre o que alguns teóricos que apresentam maior preocupação em suas análises com a temática da pedagogia social, como Maria Stela Santos Graciani e
Jacyara Silva de Paiva que discorrem sobre o tema e os motivos pelos quais o fazem. Não podemos deixar de citar também um dos principais autores, aquele que mesmo sem falar diretamente a
respeito dela é o seu maior inspirador: o mestre, como é chamado por alguns autores, Paulo Freire,
aquele que escreve em prol dos excluídos, dos marginalizados, dos que se encontram aquém da
sociedade.
Como as áreas de atuação do pedagogo social são diversas, no terceiro capítulo, discorreremos brevemente sobre algumas atuações e faremos uma abordagem mais profunda apenas sobre uma delas que será a atuação em Organizações Não Governamentais (ONGs). Considerando
a enorme gama de ONGs no Brasil, e que essas organizações atendem os mais diversos públicos,
com os quais são desenvolvidos diferentes trabalhos sociais, aos quais conta com a colaboração
do Pedagogo Social.
Por Fim, concluiremos o trabalho a partir de impressões pessoais concernentes à pesquisa
e sobre o longo caminho que ainda deve ser percorrido e trabalhado para que todo cidadão, sem
exceção, tenham acesso igual as mais diversas formas de conhecimento seja ele no âmbito formal
ou informal de ensino.
Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo buscar resoluções para o tema em questão, fazendo uma análise sobre as várias contribuições científicas a
respeito do tema. Esta pesquisa usará como fontes de pesquisas livros, rede mundial de computadores, revistas científicas, teses de mestrado e doutorado, monografias e trabalho de conclusão
de curso. A discussão dos resultados obtidos será feita através de uma análise comparativa entre
os autores pesquisados
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pedagogia social o educando é um sujeito cultural e histórico, não uma folha em branco na
O Brasil que já esteve em uma das qual é necessário “imprimir” conhecimentos
maiores economias do mundo, mas ironica- como se esperava na Pedagogia Tradicional.
mente em contrapartida, no quesito da excluÉ de grande valia afirmar que a educasão social encontra-se entre os piores colocados. Com a crescente necessidade de atender ção é um direito humano universal, sendo que
a essa demanda populacional histórica e so- o maior interesse ainda é de cunho político e
cialmente excluída, nasce a partir de debates também de discussões acadêmicas, pois até
inspirados em movimentos Internacionais a Pe- então existem muitas restrições vivenciadas na
prática da educação. O artigo 6° da Constituidagogia Social:
ção Federal da República do Brasil estabelece
[... ] o grande objetivo da Pedagogia Social no Brasil: que os direitos assegurados pelo Estado vão
trazer à tona as potencialidades e habilidades que, além das questões políticas, envolvem também
desgraçadamente, foram deixadas para trás juntamen- os direitos sociais pertencentes à educação,
te com os desejos oprimidos diante da drástica trama
da vida. Quantos não são os que, por razões incon- lazer, segurança, moradia e trabalho. O artigo
táveis, adiam planos, ideias e sonhos em prol da so- 205 é bem claro quanto a essa colocação: “ A
brevivência? Quantos ao resgatar a própria história, se Educação, direito de todos e dever do Estado
reconhecem na imagem refletida diante do espelho? A e da família, será promovida e incentivada com
realidade nem sempre condiz com as aspirações e ana colaboração da sociedade, visando ao pleno
seios do humanamente louvável, restringindo-se quase
sempre ao humanamente possível ou ainda, suportável desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
[...] (GRACIANI, 2014, p. 11).
para o trabalho (BRASIL, 1988)”.
As pesquisas acerca da Pedagogia SoO artigo 205 da Constituição Federal
cial aqui no Brasil não são numerosas, pelo
contrário, há poucos artigos e autores que fa- é complementado pelo 1° artigo da Lei de Dilam sobre o assunto e o material teórico exis- retrizes e Bases (LDB) n° 9394/96, conforme:
tente emergiu há apenas algumas décadas.

PEDAGOGIA SOCIAL NO BRASIL

Essa nova ciência se caracteriza por
ser de cunho social e político, não faz críticas
a pedagogia formal, apenas desvela seu caráter excludente, assistencial e repressivo. A
Pedagogia Social tem por finalidade adentrar
a cultura do educando, conhecer essa cultura e, a partir disso, usar a dialética, ou seja,
o processo de apropriação de duas vertentes
ou duas situações para formar um novo conhecimento, para apresentar novas possibilidades
de mundo a esse aluno. Dessa forma ela não
viola ou denigre o passado, apenas faz o aluno
ver possibilidade de algo novo, conhecer tão
promissor quanto aos caminhos já conhecidos.
Fundamenta-se, principalmente, em
princípios de interdisciplinaridade e autonomia,
buscar inserir no sujeito a vontade e a capacidade de ser autor da própria história. Para

A Educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).

Observamos que tanto na Constituição
Federal (1988) quanto na LDB (1996) é feita a
abordagem das responsabilidades do Estado
e da legislação dando ênfase as questões de
“educação escolar” e de “ensino” que estabelece relações diretas com as demais perspectivas de educação.
É preciso entender que a educação trata de diversas temáticas, entre elas podemos
citar: políticas, sociais, econômicas, culturais e
as escolas são como parte fundamental nesse
processo de conhecimento, conforme: “Educação do homem integral, em todas as suas
relações com a sociedade, inclui a diversidade
909

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

individual e social, abrange as transformações
O PEDAGOGO SOCIAL
e os avanços do conhecimento e se dirige a
todas as faixas etárias e a todas as etapas da
Segundo os conceitos de Graciani
vida (MACHADO, 2009, p. 133).
(2014), Ser um é uma tarefa árdua, pois, esse
profissional deve, além das especificidades
Devemos sim ver a escola como espa- técnicas de professor, saber lidar com pessoço formativo, porém com tantas diversidades as, seus conflitos, suas angústias, seus medos.
e complexidades vivenciadas na sociedade Deve conquistar os educandos através da ematual é preciso salientar que a escola possui patia, da solidariedade, do sentir-se e mostrargrande demanda de necessidades educativas. -se humano.
Pois, ela tem objetivos e funções específicas
Assim e só assim atingirá o principal
que foram consolidados historicamente com o
objetivo que é servir como mediador entre o codecorrer do tempo e das necessidades que fonhecimento e os educandos, num processo de
ram surgindo e, essa por sua vez, exigem qua- construção do saber, de forma dialética, sem
lificações profissionais pedagógicas próprias. imposições, apenas, desafiando o educando a
Porém é nesse contexto atual que a escola padece em sua legitimidade, pois precisa
confrontar com a revolução científica e tecnológica, além de ter que lidar e expor as desigualdades e os conflitos sociais que influenciam
diretamente no cotidiano do educando. E com
isso acaba tendo processos avaliativos padronizados favorecendo assim um parâmetro e
melhoria da aprendizagem dos alunos. Diante
tantas contrariedades surge a Pedagogia Social que transita na relação escola, família e
sociedade.
Além do ambiente escolar estão presentes outras medidas socioeducativas que inclui todas as faixas etárias. Medidas essas que
envolvam cultura, lazer e que possam suprir as
necessidades básicas das pessoas. Garante
o direito à formação continuada, a sustentabilidade e a condição de estar incluso. Diante
da dificuldade do Estado em suprir a demanda
da população, no que se refere às condições
sociais e culturais do cidadão, formas diferenciadas de atendimento às necessidades da população, através de uma nova ótica, surgem
instituições e fundações do Terceiro Setor, que
de acordo com Fernandes (1997, p.27) se caracteriza por organizações sem fins lucrativos
que são criadas e mantidas pelo trabalho de
ação voluntária, além de ser o espaço de grande atuação do pedagogo social.

pensar sobre o conhecimento. O educador social é um profissional que está apto para atuar
nas mais variadas situações e trabalha com os
mais variados indivíduos:
Ser um educador social é um grande desafio, pois
constitui-se em uma tarefa artesanal de construir uma
ideia, uma obra, uma esperança futura, edificar saberes
aprendidos e cultivados no cotidiano da vida em um
movimento dinâmico e complexo entre seres humanos.
Toda relação educativa é uma relação de e entre pessoas que aprendem a viver os saberes, os valores, os
ritos, hábitos e costumes de uma determinada época
em uma dada sociedade (GRACIANI, 2014, p. 25).

O Educador Social precisa ser muito
articulado, espera-se, entre outras coisas, que
seja capaz de: entender as mazelas sociais
responsáveis pela exclusão de seus alunos;
monte projetos com a participação, em nível de
igualdade, de todos os envolvidos no processo
de aprendizagem; escute mais e atentamente
seus alunos, antes de falar; valorize a cultura e
dissemine o saber das classes populares; tenham consciência de que cada indivíduo é único, por isso, deve compreender o momento de
vida de cada educando; faça um diagnóstico
do que o educando sabe, e parta deste ponto para ensiná-lo; avalie, constantemente, seus
métodos e formas de ensinar e agir, de modo
que possa fazer alterações quando necessário;
foque na realidade dos alunos, fazendo com
que estes possam aprender a partir de exemplos da própria vida. É indispensável, acima de
tudo, que este profissional busque uma formação integral e continuada:
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Em cima dos diagnósticos apresentados, são elaborados novos projetos e verificam
se as possibilidades de implementação, forma
de qualificação e métodos mantenedores de
recurso necessários para se pôr em prática essas ações sociais. Como durante o processo
de implementação de projeto existe um grande
número de voluntariado e diferentes profissionais que se comprometidos e qualificados com
projeto e a implementação do mesmo pode
Como dissemos anteriormente, esse servir de modelo como práticas sociais, como
tipo de pedagogia ainda é muito nova aqui no exemplo de novas alternativas de trabalho sóBrasil, e por conta disso, apresenta algumas cio pedagógico (GOHN, 2009).
deficiências na formação desse profissional.
De acordo com Machado (2008), duNo curso de pedagogia o profissional é habilitado para atuar em ambiente escolar e não rante o processo de estudo do tema constaescolar, entretanto, ao incluir a educação não tamos que os pedagogos que atuam na área
formal a essa área é necessário que seja revis- socioeducativa possuem uma carência de reto os conteúdos teóricos, novas práticas para a ferências teórico-práticas específicas e que o
formação destes profissionais. As grades curri- trabalho pedagógico acaba sendo similar ao
culares não contém disciplinas específicas ao realizado nas práticas escolares.
ambiente não escolar, dessa forma, falta um
melhor esclarecimento sobre os ambientes soDestaca-se também essa carência na
cioeducativos.
elaboração e coordenação de projetos, nos
conhecimentos básicos sobre o público a ser
A PRÁTICA EM CONSTRUÇÃO
atendido, sobre as questões legislativas e políticas referentes ao menor, trabalhador e idoSegundo Gohn (2009), além dos am- sos e também aos outros tipos de públicos,
bientes escolares, existe uma grande necessi- uma defasagem também é observada sobre a
dade socioeducativa que envolva as diversas forma de sustentar o projeto, a relação diagfaixas etárias da sociedade, abrangendo ques- nóstica da real necessidade e os meios para
tões culturais e lazer que atinjam principalmense obter os resultados e através dessa avaliate a população em situações de risco e vulção realizar novas projeções. Podemos inferir
nerabilidade, os projetos criados pela prática
do Pedagogo Social visão inclusive formações que essa dificuldade em se obter referências
continuadas, possibilitando a essa população é o espelho da falta de expressividade dada
a questão da sustentabilidade, dos direitos hu- à importância dos temas socioeducativos nas
manos, entre tantas outras necessárias para a políticas públicas (GOHN, 2009).
inclusão social.
Para que a demanda seja atendida
Ao olhar para essa totalidade que en- com a devida qualidade esperada é necessávolve a educação, fica evidente que somente rio à formação de educadores com domínios
as políticas públicas são deficitárias a atender que muitas vezes não são fornecidos durante
essa camada extensa da sociedade, e por essa seu processo formativo. Ou seja, existe a nedemanda crescer demasiadamente, surgem às cessidade de um aprimoramento na formação
novas formas de atendimento a esse público, inicial do pedagogo para que esse profissional
emergindo assim diversos projetos culturais e seja adequadamente preparado para enfrentar
institucionais como, por exemplo, as fundações
o domínio sócio pedagógico que abranjam as
e as entidades do Terceiro Setor, como aponta
demandas existentes desse setor, os educado(GOHN, 2009).
O educador social deve, pois, criar condições desejáveis para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e sociais, tanto do ponto de vista pessoal
quanto de grupos humanos. As ferramentas indispensáveis para esta construção perpassam a apropriação
de conhecimentos de diferentes dimensões do saber, a
utilização da experiência de sua prática social educativa, as investigações que estuda e as pesquisas que
executa, além das reflexões que são desencadeadas,
dos cursos que frequenta dentre outras ações que realiza (GRACIANI, 2014, p. 29).
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res sociais que anseiam por qualificação, por
um espaço teórico sólido e pelo reconhecimento de sua profissão”. E existe todo um grupo de
pesquisadores já reunido em torno da produção do livro ‘Pedagogia Social’ [SILVA; SOUZA
NETO; MOURA, 2009].
Até porque nem toda ação pedagógica
não escolar, não está diretamente associada à
Pedagogia Social, o mesmo equívoco ocorre
em relação à educação não formal. A concepção de Educação Social é fundamental e determinante na execução do trabalho pedagógico.
A relevância para oferta dessas disciplinas específicas está mais relacionada à sensibilização
do aluno e as questões sociais que atravessam o contexto escolar, do que propriamente
na qualificação para atuar em ambientes novos
e desafiadores. A parte de educação continuada deve ser sim uma prática complementar
obrigatória, e a inclusão de novas disciplinas
sócio pedagógica passa a ser uma alternativa concreta para expansão do conhecimento.
Tais referências de base teóricas da Pedagogia
Social no Brasil estão sendo construídas de
maneira gradativa. Trabalho em conjunto com
outras áreas como, por exemplo, a psicologia e
a assistência social (GOHN, 2009).

um mesmo ideal, que é a liberdade e a autonomia em busca de direitos iguais a uma parte
da população que julgam minoritária e incapaz
perante a sociedade capitalista, formando assim educadores que projetam suas práticas
para além do exercício da profissão (FREIRE,
2008).
Todos esses autores acreditam que é
a partir da reflexão teórico prática no intuito da
concretização das ações e da superação das
desigualdades sociais visíveis no dia a dia da
sociedade, que será possível mudar a realidade na qual vivemos. É traçando os problemas
da sociedade que podemos refletir a educação
com possibilidades de novas ações educativas. Juntando isso e os estudos condizentes
com a realidade social, buscamos como caminho a emancipação humana (FREIRE, 2008).

Através da emancipação, busca-se a
transformação de uma realidade construída e
reconstruída pelos mesmos sujeitos históricos
e sociais. Faz-se necessário avaliar em que lugar a educação é posta, quais os critérios utilizados e para quem será realizada. Acreditam
em uma educação que supere a ingenuidade e
forme cidadãos e educadores críticos, que superem a “educação bancária”, aquela na qual
É importante que seja fortalecida a rela- o aluno é visto como uma folha em branco e,
ção dialógica com a própria Pedagogia Social portanto, o professor tem que “depositar” nele
levando em consideração a prática enquanto a quantidade maior possível de conteúdos:
ciência é uma forma de intervenção educativa.
Afinal uma das características da Pedagogia O necessário é que, embora subordinado as práticas
Social é elevar as reflexões sobre as transfor- ‘bancárias’, o educando mantenha vivo em si o gosto
pela rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimumações sociais, políticas e culturais, que mar- lando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se,
cam os diversos momentos históricos ou que de certa forma o ‘imuniza’ contra o poder apassivador
do ‘bancarismo’. Neste caso, é a força criadora do
possam intervir na realidade concreta atual.

PEDAGOGIA SOCIAL NA CONCEPÇÃO
DE ALGUNS TEÓRICOS

aprender de quem fazem parte a comparação, a repetição, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente
satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das significativas vantagens dos seres
humanos a de se terem tornado capazes de ir mais
além de seus condicionantes (FREIRE, 2008).

De acordo com a concepção de freireana e diversas teorias abrangem a pedagogia
Pensando nisso, ampliar as reflexões
social, mas escolhemos trabalhar e dissertar
em cima das teorias apresentadas por Maria sobre a sobre a Pedagogia Social e a formaStela Santos Graciani, e Paulo Freire por terem ção de educadores nessa área é ressignificar
linhas de pensamentos parecidas, através de a educação, qualificando as teorias e práticas
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para a superação da transmissão de conhecimentos divididos de forma classificatória ou
hierárquica pela lógica condicionante entre
“opressores e oprimidos”, levando o educar
para o comprometimento social, comunitário e
popular. Situando-se no contexto sócio histórico da nossa sociedade, investigando e criando
habilidades e competências junto a populações em situações de grande vulnerabilidade
(FREIRE, 2008).
O Brasil tem tido uma preocupação em
ver as questões de compreensão da Pedagogia Social, e um dos seus objetivos principais
é a formação dos educadores que atuam nesse campo. Podemos destacar que a Educação
Social e a concepção Freireana estão vinculadas diretamente nos seus aspectos fundamentais, porém a Educação Social sempre esteve
em busca da defesa dos direitos sociais, já a
Pedagogia Social visa um atendimento específico àqueles que se encontram em desvantagem social, os excluídos, marginalizados ou
em situação de risco (FREIRE, 2008).

co, que faça com que o educando reflita sobre
as condições de seu país e do mundo que o
cerca
O conceito de educação bancária em
que o professor apenas transmite o conhecimento e conteúdos ao aluno é algo totalmente
fracassado, Freire (1987) afirma que o educador deve ser um mediador do processo educativo e transformar o conhecimento que antes
era mecânico em um ato reflexivo. Ainda sob
as perspectivas de Paulo Freire a educação
deve ser transformada através do diálogo e
ser entendida como uma prática constante de
liberdade, criando uma consciência do aluno
sobre o mundo que o cerca, sem deixar de
lado a reciprocidade contínua de conhecimento entre professor e aluno.

Contudo, apesar de extrema importância que Paulo Freire exerce sobre educação,
em uma entrevista cedida a Pelandré (1998,
p.54), o importante estudioso aborda que não
considera seus pensamentos referentes à educação como uma metodologia de ensino a ser
No livro Pedagogia do oprimido Paulo seguida:
Freire (2011), destaca que o sujeito busca a
constante mudança em suas práticas pedagó- Eu preferia dizer que não tenho um método. O que eu
gicas e que é preciso ver nessa prática ações tinha, quando muito jovem, há 30 anos ou 40 anos,
não importa o tempo, era a curiosidade de um lado e o
educativas que tem por finalidade a liberdade compromisso político do outro, em face dos negados,
à justiça social e o protagonismo em sua his- dos proibidos de ler a palavra, relendo o mundo. O que
tória. Já em a Pedagogia da esperança dizia eu tentei fazer, e continuo fazendo até hoje, foi ter uma
ele: “Hoje, mais do que em outras épocas, de- compreensão que eu chamaria de crítica ou dia dialétivemos cultivar uma educação da esperança ca da prática educativa, dentro da qual necessariamente, há uma certa metodologia, um certo método, que eu
enquanto empoderamento dos sujeitos históri- prefiro dizer que é um método de ensinar (PELANDRÉ,
cos desafiados a superarmos as situações li- 1998, p. 54).
mites que nos desumanizam a todos” (FREIRE,
1994, p. 11).
Diante dessa declaração de Paulo Freire podemos estabelecer que a educação de
A educação social defendida por Freire na visão do grande pensador exerce um papel
(1994) condiz ao fato de que há anseios pela de conscientização e que promove uma educaformação de valores e autonomia dos indivídu- ção libertadora, além de valorizar a cultura do
os, mais precisamente o autor ressalta que não educando. Podemos ainda estabelecer a relaexiste possibilidade de transformação social se ção de que Paulo Freire pretende conscientizar
não houver mudanças nas práticas educativas. o sujeito através da educação acerca de sua
As ideias freirianas partem do pressuposto que realidade a fim de transformá-la, tendo a exisa educação não é neutra e que esta deve sem- tência do diálogo e valorização dos saberes
pre estar caminhando para ser algo democráti- prévios dos educandos (PELANDRÉ, 1998).
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A pedagogia social atua em trabalhos
de cunho social sem perder a essência do educacional, pois trabalha com o diálogo e traz novas possibilidades para práxis do pedagogo. A
carta magna do nosso país estabelece os princípios de igualdade, contudo, na prática existem milhares de pessoas que vivem nas mais
variadas formas de exclusão e exposição à violência, desta forma, a pedagogia social vem
como um alicerce na formação do pedagogo
para que este atue em espaços escolares e
não escolares (PELANDRÉ, 1998).
De acordo com Paiva (2011) com o advento das legislações em proteção à criança
e adolescente que estabeleceu o direito de a
criança ter acesso aos bancos escolares, houve também uma política voltada à criação de
uma rede protetiva a este aluno uma vez que
este traz consigo inúmeras histórias de abandono e infelizmente maus tratos que vão de encontro aos preceitos defendidos pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Conforme ideias de Graciani (2009), a
inserção da pedagogia social no Brasil se dá
através da influência de Paulo Freire que gerou
uma grande transformação na educação, pois
os alunos deixaram de ser passíveis enfileirados e tornaram-se agentes críticos sendo capaz de alterar sua própria realidade. Contudo,
não foi apenas a postura dos educandos que
evoluiu, pois, os educadores se transformaram
em mediadores do processo educativo. Graciani (2009) também discorre sobre as divergências entre pedagogia e educação social, embora sejam elementos interligados, mas possuem
definições divergentes:

Logo, fica estabelecido que pedagogia
social se refere à elaboração científica enquanto a educação social tem relação com a prática, desta maneira, um elemento é dependente
do outro. Graciani (2009) afirma que ao trabalhar com a Pedagogia Social se faz necessário
ter uma consciência política, pois o educador
vai trabalhar na formação e valorização de pessoas que são sujeitos de direitos e que podem
transformar a sua própria realidade.
Portanto, podemos perceber que ambos os autores ressaltam a importância da
transformação do educando e na participação
deste indivíduo como um sujeito de direitos,
que sejam críticos e que mudem sua própria
realidade. A Pedagogia Social é uma alternativa para minimizar os problemas gerados pela
própria sociedade para que os indivíduos possam convivem na solidariedade, justiça e cumplicidade.

CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO
SOCIAL

Os campos de atuação do Pedagogo
Social são os mais diversos e se dividem em
campo de educação formal, aquela que acontece nas escolas, possui currículos e conteúdos
já montados; e campo de educação não formal, esta possui como características a formação por meio de socialização, da valorização
cultural e étnica, do sentimento de pertencer
a determinado grupo social e da coletividade.
Sendo mais comum a este profissional a atuação em ambientes não formais. Pois, são nesses ambientes que se encontram grande parte
A pedagogia social exige um processo permanente de
teorização sobre a prática, para o avanço histórico do dos indivíduos em situações de maior vulneramovimento que se insere. A criação e recriação dos bilidade social:
fundamentos metodológicos favorece a formação sólida e consistente da postura do Educador Social, principalmente transformando-o em agente multiplicador, ou
seja, formador de formadores, na prática social, junto
aos setores populares. Os momentos de reflexão e de
sistematização coletiva, favorecem o crescimento, a
autonomia e a independência dos educadores sociais,
bem como a autocrítica e a auto revisão constante de
seu processo como agente de mudança, também do
grupo com o qual partilha sua ação educativa (GRACIANI, 2009).

Na realidade, a educação não formal utiliza-se de estratégias variadas para conseguir os seus objetivos
educacionais. Podemos citar como exemplo o trabalho
educativo realizado com crianças em situação de rua,
cujo objetivo é tirá-la dessa situação e levá-la para outro
ambiente, para que a mesma possa ser mais bem atendida em suas necessidades básicas, como moradia,
alimentação, vestuário, saúde, entre outros (MONTEVECHI, 2005, p. 26).
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Nesta modalidade ensina-se através das
experiências, dos compartilhamentos, das reflexões, da democracia, o maior objetivo é transformar os educandos em cidadãos críticos, capazes
de conhecer e lutar pelos seus direitos perante a
sociedade e a vida. Combatendo assim, os preconceitos, as injustiças, as discrepâncias sociais,
a impunidade e tantas outras mazelas que vivem
há tanto em nossa sociedade:
A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero
ofende a substantividade de ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos
quando vivemos a impunidade dos que matam meninos
nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam
pelos seus direitos, dos que discriminam os negros,
dos que inferiorizam as mulheres (FREIRE, 2015, p.37).

O campo de atuação do pedagogo social não se restringe apenas a ambientes formais
de ensino, ele oferece uma gama de possibilidades que lida em diferentes espaços com intuito
de proporcionar ações educativas e emancipatórias colocando o cidadão como peça central
no processo de aprendizagem e obtendo subsídios para exercer sua cidadania numa totalidade. Conforme Pinto (2005, p. 4), que afirma:
enquanto a educação formal tem lugar nas escolas,
colégios e instituições de ensino superior têm currículos e regras de certificação claramente definidos, a
educação não formal é acima de tudo um processo de
aprendizagem social, centrado no formando/educando,
através de atividades que têm lugar fora do sistema de
ensino formal e sendo complementar deste. [...] a educação não formal tem, pois, formatos altamente diferenciados em termos de tempo e localização, número
e tipo de participantes (formandos), equipes de formação, dimensões de aprendizagem e aplicação dos seus
resultados (PINTO, 2005, p. 4).

Dessa forma conseguimos enxergar novas práxis na área de educação e ter uma nova
percepção sobre as práticas pedagógicas em ambientes diferentes dos ambientes formais, tendo
em vista que a educação não é limitada apenas
no campo escolar.

O PEDAGOGO SOCIAL E SUA
ATUAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS
A atuação do pedagogo social em
ONGS têm um papel bem próximo à realidade
na qual a sociedade está inserida, é preciso
que além das práticas pedagógicas seja realizado um trabalho em parceria com assistentes
sociais, psicólogos, educadores e representantes da comunidade, essa parceria é um dos
aspectos mais importantes quando falamos em
ações pedagógicas fora o ambiente formal. De
acordo com Franco (2006) o pedagogo deve
estar apto para trabalhar em espaços não escolares com fins educativos como o caso das
ONGs:
Os profissionais pedagogos formados no curso de Pedagogia, atuarão nos diversos campos sociais da educação, decorrentes das novas necessidades e demandas sociais a serem regulamentadas profissionalmente.
Tais campos são: as escolas e os sistemas escolares;
os movimentos sociais; as diversas mídias; incluindo o
campo editorial; a área da saúde; as empresas; os sindicatos e os outros que se fizerem necessários. Incluo
ainda a organização supervisão e avaliação dos problemas educacionais para diferentes setores, tais como a
educação dos jovens e adultos, da terceira e quarta
idades; gestão de diversos sistemas escolares, formais
e não formais; investigação do campo teórico e prático da educação, entre outras ações em que a prática
educativa se fizer presente ou necessária (2006, p.119
apud LIBÂNEO 2009, P.254).

Dessa forma, o trabalho do Pedagogo
Social está presente, nos mais variados espaços
sociais e democráticos como em hospitais, ONGs,
comunidades carentes, presídios, orfanatos, igrejas, centros comunitários, entre muitos outros. PoDesta maneira, o pedagogo pode traderíamos falar sobre cada um destes ambientes. balhar nas mais variadas áreas de sua formaPorém optamos por falar, a seguir, especificamenção, tendo como principal objetivo, a formação
te sobre as ONGs que ganharam muitos adeptos
humana do indivíduo, contudo, neste trabalho,
no Brasil.
iremos focar o trabalho nas organizações não
governamentais. A atuação do profissional
de educação nas organizações não governamentais passa por diversos setores, desde o
desenvolvimento de ações e práticas diferenciadas pedagogicamente, ele também pode
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exercer orientação às demais áreas, como:
orientador pedagógico, atuar com elaboração
e coordenação de projetos sociais e educacionais, desenvolvimentos comunitários, ações de
promoção à saúde, educação complementar,
qualificação profissional dos jovens, parceria
com grupos comunitários.
É importante destacar que para atuar
nesse tipo de instituição o profissional da educação tem que ter um perfil diferenciado que
exige compromisso e envolvimento com a causa, ter conhecimento sobre os princípios básicos da educação popular, entender o contexto
no qual aquela comunidade está inserida, ter
dinamismo e criatividade, pois o público das
ONGS muitas vezes são jovens em situação de
risco que buscam uma saída diferenciada para
o mundo no qual convivem diariamente, é necessário também buscar soluções econômicas
que atendam a demanda da instituição e principalmente ter habilidade em gerir e administrar
projetos que envolvam a comunidade diminuindo assim a evasão dos projetos desenvolvidos,
além de possibilitar que a comunidade tenha
participação ativa nas atividades e que seja o
principal articulador e protagonista das tomadas de decisão. As ONGS se caracterizam por
ser um local diferenciado de aprendizagem e
de acordo com Brandão (1981, p.07), todos
recebem educação, independente do espaço:

para aqueles que se encontram à margem da
sociedade.
O pedagogo tem como principal função nesses espaços não formais, estimular a
construção de identidade dos educandos além
de estar sempre vinculado com a missão humanizada, pois também deve desenvolver trabalhos que viabilizem a conscientização sobre
a discriminação e o preconceito e pode ter
maior flexibilidade em relação ao tempo, isso
não ocorre nos bancos escolares, pois há uma
questão de tempo engessada.

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

Desta forma, o pedagogo ele age de
forma educativa em todos os espaços, sejam
eles educativos ou não, a própria Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 1 º estabelece
que os processos formativos ocorrem inclusive nos movimentos sociais e organizacionais
da cidade, ou seja as ONGs. Através de várias
mudanças sociais que ocorrem na sociedade,
houve uma crescente demanda de espaços
que oferecem uma educação não-formal, que
buscam através da filantropia trazer subsídios
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema discutido neste trabalho é recente mas reflete sobre a ampliação de espaços
não escolares e a atuação do profissional de pedagogia social, contudo não houve a intenção
de comparar a ação do pedagogo nos diferentes espaços, mas abordar a importância que a
pedagogia social vem exercendo a cada dia em nossa sociedade.
O importante é reconhecer que há uma amplitude no campo de atuação do pedagogo e
que este muitas vezes exerce seu trabalho em organizações não governamentais com intuito de
poder ajudar as pessoas que se encontram a margem da sociedade.
Além disso, foi ressaltado a visão de alguns teóricos como Graciani e Paulo Freire a
respeito da pedagogia social em que estes defendem a educação como o único meio para que
as pessoas superem a ingenuidade e haja a formação de cidadãos e educadores críticos, que
superem a educação passiva, na verdade, há uma proposta de engajamento no objetivo de ter
sujeitos autônomos e competentes.
O presente trabalho ressaltou também que há o Brasil tem tido uma preocupação em
ver as questões de compreensão da Pedagogia Social, e um dos seus objetivos principais é a
formação dos educadores que atuam nesse campo e que a visão freiriana sempre esteve relacionada ao serviço de manter o educar para o comprometimento social, comunitário e popular.
Por fim, abordou sobre os mais amplos campos de atuação do pedagogo que estão
presentes nos mais variados espaços sociais e democráticos como em hospitais, ONGs, comunidades carentes, presídios, orfanatos, igrejas, centros comunitários, entre muitos outros,
contudo, houve um enfoque maior nas ONGs que no Brasil, surgiram a partir da década de 90
que deixaram totalmente de exercer apenas o caráter filantrópico e se tornaram-se parceiras e
executoras de políticas públicas sociais, além de permitir um maior atendimento das demandas
de jovens e adolescentes de forma criativa, além de permitir a ação plena do pedagogo social
e atendimento as pessoas que se encontram em situação de risco.
Acima de tudo, a pesquisa ressaltou a importância da instituição familiar não só nas relações de ensino formal como as que ocorrem em espaços não escolares que é o caso das organizações não governamentais que foram aqui discutidas. Logo, podemos afirmar que o papel do
pedagogo social em ONGs é bem próximo a realidade da qual a sociedade está inserida e que
este apesar de ter a prática pedagógica, precisa do apoio dos demais profissionais da saúde e
representantes da comunidade na qual está inserido.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma reflexão da importância
das artes visuais no desenvolvimento cognitivo, afetivo, criativo de crianças na educação
infantil, abordando na concepção de infância o processo de criatividade/aprendizagem. Feito através de pesquisa bibliográfica procura demonstrar como a arte pode contribuir para
o desenvolvimento da criança na educação infantil e no caminho para a escrita através do
desenho. Iniciando a pesquisa pelos documentos oficiais como a BNCC e autores como Ana
Mae Barbosa. Finalizando com o trabalho desenvolvido pelo professor que promove atividades artísticas, favorecendo assim a relação do educando na escola, na comunidade e em sua
vivência no dia-a-dia, podendo através de diversos materiais, criar, explorar, desenhar, pintar.

Palavras-chave: Arte; Educação; Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho foi elaborado para fazer uma reflexão da importância das artes visuais
no desenvolvimento cognitivo, afetivo, criativo de crianças na educação infantil,
abordando na concepção de infância o processo de criatividade/aprendizagem,
possível através do trabalho desenvolvido pelos professores nas unidades educacionais.
A partir dos documentos oficiais como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Nacionais, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil além
do trabalho de educadores como Ana Mae Barbosa, trataremos da trajetória do ensino de artes
como matéria obrigatória e como na educação infantil proporciona diversos conhecimentos, a
partir do entorno onde a criança vive até os conhecimentos oficiais.
O ensino de artes é um dos momentos que mais agradam as crianças onde podem
desenhar, pintar, modelar, colar, explorar diversos materiais, conhecer culturas diferentes como
a indígena, e afro-brasileira.Os educadores precisam ter um olhar mais sensível para o trabalho
com artes principalmente com as crianças pequenas que tem muito a aprender, entender que a
escrita também começa com o desenho.
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BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE
ARTES
A Constituição Federal de 1988 reconheceu a educação de crianças de 0 a 6 anos
em creches, pré-escolas, como são os CEIs e
as EMEIs de São Paulo. Tal concepção também aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (1996), nos Parâmetros
Nacionais de Qualidade e Infraestrutura para a
Educação Infantil (2006), nas Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e Emenda Constitucional nº 59 (2009), na Lei 12.796 (2013)
que altera a LDB 9.394/96, no Plano Nacional
de Educação (2014/2024), na Base Nacional
Comum Curricular (2017).
Assim a educação infantil passou a fazer parte do ciclo básico. Neste espaço a arte
abriu caminho, uma vez que ela exerce uma
tarefa essencial nesta esfera educacional, englobando os fatores do conhecimento, da sensibilidade e da cultura. A criança em sua mentalidade ingressa facilmente no mundo do faz
de conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo
e fingindo que algo é, na verdade, alguma coisa bem diferente.
Desta forma na educação infantil é
necessário que o professor privilegie as manifestações das crianças, estimule o lado criativo delas, sem repassar experiências prontas,
cópias de linhas distintas, colagens sobre formatos anteriormente elaborados. O professor
deve evitar a imposição da visão de arte que
ele tem, tolhendo o impulso criativo do público
infantil, diferenciado em cada um.
O professor deve aproveitar esta fase
de seus alunos e disponibilizar recursos para
aprimorar o conhecimento deles, aguçar sua
curiosidade e vontade de desvendar oportunizando um bom ambiente de aprendizagem.
Utilizando jogos, ludicidade para chamar a
atenção deles para o que está apresentando,
estimulando a imaginação para fazer arte.

Na Educação Infantil a criança vive uma
época de descobertas, aventuras e magia, tem
seus primeiros contatos com as linguagens da
arte, portanto cabe ao professor desta fase valorizar os conhecimentos e a criatividade que
elas trazem para a sala de aula e compreender
a importância existente no ato de elas explorarem, pesquisarem e criarem coisas novas.
A arte faz parte da vida da criança
como instrumento de leitura do mundo e de si
mesma, possibilitando atitudes essenciais para
o seu desenvolvimento como senso crítico e
criatividade. O desenho é uma das linguagens
mais associadas às atividades infantis e tradicionalmente está presente na educação infantil.
Por meio do desenho imprimimos nossa marca e delineamos nossa individualidade.
Desenhar é também uma forma de se aproximar das linguagens artísticas. Produzir arte
implica em olhar para o mundo de maneira
curiosa, fazer perguntas, procurar formas de
entender os acontecimentos e estabelecer relações. Na educação infantil, as crianças não
produzem arte o tempo todo, mas as experiências que elas têm com a linguagem do desenho as envolvem em um intenso processo
de imaginação e criação. Esse processo está
ligado ao desenvolvimento da sensibilidade
estética, do fazer artístico e da construção de
narrativa.
Segundo a Base Nacional Curricular
Comum: a convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e
universais, no cotidiano da instituição escolar,
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas
de expressão e linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons,
traços, gestos, danças, mímicas, encenações,
canções, desenhos, modelagens, manipulação
de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Desenvolvendo senso estético e crítico, o
conhecimento de si mesmas, dos outros e da
realidade que as cerca.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Arte envolve a expressão individual e
coletiva de sentimentos e valores da cultura; há
um fazer que dá forma à expressão e envolve
técnica, construção de habilidades, utilização
de instrumentos e conhecimento da sintaxe da
linguagem.

A arte precisa ter seu valor resgatado
na escola como um saber e um fazer passível
de reflexão e de construções cognitivas; um
conhecimento que pode ser aprendido e ensinado também na escola. Valor este sintetizado
Os ideais de educação no início do
na Abordagem Triangular, ou seja, abordado
como leitura de imagens, contextualização e século XIX propuseram uma mudança de foco
nos princípios e no fazer pedagógico tradiciofazer artístico
nais. Concebendo a Arte como um produto inEssa visão fomentou mudanças na for- terno que reflete a organização mental permima de ver a relação entre as crianças e a Arte tindo dessa forma que o aluno expresse seus
e o ensino da Arte para crianças. Esta seção sentimentos e suas emoções sem a interventem por objetivo tratar do processo de desen- ção do professor, segundo Barbosa (1997):
volvimento dessa área, explicitando as relações
que causaram o movimento de significação e se antes a escola prestava pouca atenção às necessidades das crianças, os progressistas super enfatizavam
a produção dos conceitos contemporâneos so- aquelas necessidades; se as aulas tradicionais eram
bre ensino da Arte.
rigidamente organizadas, os progressistas eram excessivamente cautelosos com qualquer tipo de ordem; se a
educação tradicional estava destinada aos objetivos pré
- estabelecidos, os progressistas freqüentemente deixavam as aulas fluírem; se a educação tradicional negligenciava as particularidades individuais dos educandos
e seu desenvolvimento, os progressistas enfatizaram erroneamente a necessidade de ensinar apenas o que a
criança queria aprender (BARBOSA, 1997, p.81).

As linguagens artísticas formas de expressão e comunicação, são instrumentos mediadores na construção da identidade cultural
dos alunos. 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
Os modernistas chamam à atenção
das áreas de conhecimento e, por outro, têm,
para a Arte da criança, valorizando a originaliem torno delas, uma construção histórica que
dade e a qualidade expressiva das produções
as institui como uma área de conhecimento.
infantis. A criatividade pura, livre das convenções, que era a meta dos artistas modernistas
Ao longo do tempo as transformações
acabou também por ser a meta para muitos
na visão da Educação e as mudanças na Arte
professores progressistas.
tramaram significados que se articularam em
Arte conhecimento na escola, ou seja, as intenA Educação não tinha como objetivo o
ções para seu ensino variaram de acordo com
acesso aos códigos de Arte não disponíveis
os princípios de cada época. Segundo Biasoli
no cotidiano dos alunos. Dessa maneira, o alu(1999, p. 90): o conceito de Arte foi objeto de
no não era, intencionalmente, levado a pensar
diferentes interpretações: Arte como técnica,
sobre sua produção em relação ao repertório
como produção de materiais artísticos, como
cultural da Arte; nem era desafiado a construir
lazer, como liberação de impulsos, como exnovas relações para seu processo de criação
pressão, como linguagem, como comunicação.
e/ou de conhecimento da Arte. Os escolanovistas com seus ideais, fizeram com que a escola se voltasse apenas para os processos de
aprender em detrimento do ensino.
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É importante ressaltar que os ideais de
educação democrática do escolanovismo não
necessariamente pressupunham o trabalho
com Arte voltado somente para a livre expressão. O educador norte americano John Dewey,
se contrapõe ao conceito modernista de Arte
somente como expressão ao defender a Arte
como experiência. Para ele a Arte faz parte das
relações que o homem estabelece com seu entorno, isto é, a Arte ganha um caráter prático
e articula-se com a vida e a cultura, como diz
em Dewey (1980): “A experiência ocorre continuamente, porque a interação da criatura viva
com as condições que a rodeiam está implicada no próprio processo de vida. Sob condições
de resistência e conflito, aspectos e elementos
do eu e do mundo implicados nessa interação qualificam a experiência com emoções e
ideias” (DEWEY, 1980, p.91).
A educação contemporânea mudou
seus princípios, assim como a Arte também
teve transformações conceituais, retomando a
presença e a influência de imagens no ato criador. Tendo uma concepção de Arte que não
nega a presença da história e da influência dos
códigos culturais na criação artística. Como
afirma Barbosa, apud Biasoli (1999): “Na Pós
Modernidade o conceito de Arte está ligado
à cognição, o conceito de fazer está ligado à
construção, e o conceito do pensamento visual está ligado à construção do pensamento da
imagem” (p.90)

Essa mudança pela qual passa a Arte
não foi acompanhada pela escola que ainda a
via como instrumento de expressão. Somente
no final do século XX, os educadores brasileiros
ligados a Arte tentam resgatar a valorização da
Arte como um conhecimento que deveria estar
presente nos currículos em todos os níveis de
ensino. A partir das diretrizes direcionam a Arte
em três dimensões: como linguagem, como
expressão da cultura e como conhecimento
(BARBOSA, 1991).
Arte como linguagem: realizar leituras
e estabelecer sentidos para as manifestações
artísticas significa entrar em contato com a
forma como estas se constituem e interpretar
as combinações das relações significantes da
mensagem artística. Arte como expressão da
cultura: observar a Arte em sua relação com a
cultura significa estar construindo os elementos
de significação que nos possibilitam o melhor
entendimento dos atos e obras artísticas, relacionando com aspectos políticos, ideológicos,
econômicos e outros (BARBOSA, 1991).
Arte como conhecimento: como qualquer outra área é entendida com uma história e
repertório próprio que podem ser vivenciados
e refletidos pelos alunos.A Abordagem Triangular organizada em três eixos pela pesquisadora
Ana Mae Barbosa significa ações a serem observadas ao se trabalhar arte na escola pelo
professor: a contextualização, a apreciação da
obra de arte e o fazer artístico. Segundo ela
contextualizar envolve o universo estético vivencial que cerca a obra, envolve ver a cultura
que cerca a Arte e, nesse sentido, a pluralidade dessa cultura, que pode ser reconstruída
de várias formas, e não apenas pela narrativa
histórica (BARBOSA, 1991).

Barbosa (1991), resgata a importância
da presença de imagens nos processos de ensino. Outros autores têm ressaltado os significados do contato com obras de Arte em todas
as linguagens. Entre os autores é consenso
que o artista para denominar sua emoção o faz
influenciado pela história da área, por sua história pessoal e pela cultura em que atua como
Segundo Ana Mae Barbosa essa aborcriador de representações.
dagem envolve o universo estético vivencial
que cerca a obra, envolve ver a cultura que cerca a Arte e, nesse sentido, a pluralidade dessa
cultura, que pode ser reconstruída de várias
formas, e não apenas pela narrativa histórica,
como diz em Barbosa, (1991):
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Apesar de ser um produto da fantasia e imaginação,
a Arte não está separada da Economia, da Política, e
dos padrões sociais que operam na sociedade. Ideias,
emoções, linguagens diferem de tempos em tempos,
de lugar em lugar, e não existe visão mais influenciada
e isolada. Construímos a história a partir de cada obra
de Arte examinada pelas crianças, estabelecendo conexões e relações entre outras obras de Arte e outras
manifestações culturais (BARBOSA, 1991, p. 19).

Surgindo a ideia de releitura na prática pedagógica, onde refere-se as produções
das crianças a partir da leitura de obras, seja
na pintura, no teatro, na literatura ou na dança.
Para Analice Dutra (1999, p.11-21) a ideia de
releitura no caso da pintura está relacionada
ao entendimento da trama de cores, formas,
texturas e volumes e atribuir significados entre
o que está proposto na obra e as relações que
o leitor estabelece com ela. Os sentidos para
as leituras e a criação de outros símbolos – releitura - são fruto da sensação e percepção e
das possibilidades da criança de organizar as
experiências estéticas e artísticas em um outro
objeto.
Barbosa (1991) afirma que essa abordagem triangular é construtivista, interacionista, dialogal e multiculturalista. Nesse sentido é
preciso verificar na Educação Infantil a relação
entre os objetos culturais e as possibilidades
de leitura de mundo e de apreciação da criança. No fazer artístico o aluno é desafiado a dar
formas ao seu pensamento, sentimento e desejos. Propicia descobertas de possibilidades e
limitações em relação ao repertório, aos materiais, e aos instrumentos da linguagem, objetos
da representação.
As mudanças na concepção de Educação e de Arte tornou o professor, como aquele
que está junto às crianças, vivenciando situações de Arte e atuando como mediador do
contato com a produção cultural, assumindo o
papel de articulador das situações de ensino e
aprendizagem, organizando experiências com
as percepções trazidas pelas crianças do seu
cotidiano e que leva, para sua sala de aula, o
repertório cultural da Arte (BARBOSA, 1991).

As crianças enquanto seres em processo de humanização, constroem-se como tal nas
relações com a natureza, com seus semelhantes, consigo mesmo e com sua cultura através
do mundo simbólico. E este será conhecido e
ressignificado no convívio e acesso aos jeitos
de pensar e fazer e aos códigos, entre eles os
códigos da Arte. A educação estética e artística da criança, na escola, deve partir do pressuposto de que ela está inserida no ambiente
afetivo e social em que vai desenvolver seu
processo de socialização, isto é, desenvolver
formas de ser e estar no mundo, entre elas as
das linguagens artísticas (BARBOSA, 1991).
As aulas de Arte podem estar pautadas
no contato das crianças com a cotidianidade,
natural e cultural e no contato com obras. Naturalmente, as crianças entram em contato com
o mundo sensível, agindo sobre ele com afeto,
cognição, motricidade; e constroem para si um
repertório perceptivo de formas, cores, texturas, sabores, gestos e sons, atribuindo a este
mundo, sentidos e organizações diferentes. O
professor deve considerar essas significações
já construídas e colocar o desafio de construir
outras, inclusive as estéticas. É preciso trazer
outras que não estão tão facilmente ao alcance
da percepção das mesmas. Abordar Arte sem
que se ponha à disposição das crianças a imagem, é como querer alfabetizar para a leitura e
escrita sem colocar a criança em contato com
livros (BARBOSA, 1991).
A vivência do mundo simbólico e a ampliação das experiências perceptivas que fornecem elementos para a representação infantil
dão-se no contato com o outro. O professor
pode, através do trabalho com o aprimoramento das potencialidades perceptivas, enriquecer
as experiências das crianças de conhecimento
artístico e estético e isto se dá quando elas
são orientadas para observar, ver, tocar, enfim,
perceber as coisas, a natureza e os objetos à
sua volta. Como diz FERRAZ & FUSARI (1993):
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Durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a
dia, as crianças vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos à sua volta.
Aprendem a nomear esses objetos, sua utilidade seus
aspectos formais (tais como linha, volume, cor, tamanho, textura, entre outros) ou qualidades, funções, entre
outros. Para que isso ocorra é necessário a colaboração do outro – país, professoras, entre outros - sozinha
ela nem sempre consegue atingir as diferenciações,
muitas vezes sua atenção é dirigida às características
não - essenciais e sim às mais destacadas dos objetos ou imagens, como por exemplo, as mais brilhantes,
mais coloridas, mais estranhas (FERRAZ & FUSARI,
1993, p. 49).

Os campos de experiência segundo
as Orientações Curriculares são articulados
em termos de conteúdo, destacando-se uma
afiliação das propostas com metodologias que
trabalham a autonomia da criança na construção de significações. Através do projeto político pedagógico a equipe de professores decide
como, quanto, de que forma esses campos serão trabalhados.É preciso reconhecer o conhecimento prévio que as crianças já possuem e
saber propor desafios que façam sentido para
elas, incentivar expressões em linguagens diferentes (FERRAZ & FUSARI, 1993, p. 49).

material a ser usado já está fazendo sua intervenção, por isso, a apresentação sistemática,
organizada e contextualizada dos materiais no
processo criativo e disponibilizá-los de forma
a incentivar a experiência das crianças são
fundamentais assegurando um tempo para a
exploração, abrindo possibilidades diferentes
para as crianças. O desejo, o impulso de criação nascem a partir do contato com os materiais ofertados naquela situação e das possibilidades que são sugeridas (FERRAZ & FUSARI,
1993, p. 49).
O professor neste ambiente também
deve possibilitar as crianças arriscar, experimentar, mostrar o que fez etc. incentivando
o respeito a apreciação.As experiências das
crianças no campo da visualidade iniciam se
de modo exploratório e se organizam pouco
a pouco. Ao longo de sua experiência na educação infantil podem construir alguns fundamentos das linguagens visuais tais como ritmo,
contraste, tamanho, cor etc. e se relacionando com outras linguagens. Entre as atividades
permanentes mais importantes para a aprendizagem da linguagem plástica, está a oficina
de criação. O planejamento da atividade de
criação infantil deve atender ao critério da diversidade de materiais em combinação com a
continuidade no tempo, assegurar-lhes oportunidade de concluir uma produção em um dia
ou retomá-la quantas vezes precisar refazê-la,
reconstruí-la (FERRAZ & FUSARI, 1993, p. 49).

No campo das experiências com as linguagens artísticas as crianças apropriam se de
diversas linguagens que constroem as manifestações artísticas e trabalham a expressividade
humana. Necessitando da imaginação através
do jogo simbólico, histórias, do desenho, da
música e do teatro. Essas linguagens ampliam
a sensibilidade, a capacidade das crianças em
Expectativas de aprendizagens no
lidar com sons, ritmos, melodias, formas, co- campo da linguagem visual, são apresentadas
res, imagens, gestos, falas, e com obras elabo- e organizadas segundo os seguintes blocos:
radas por artistas e por elas mesmas (FERRAZ
& FUSARI, 1993, p. 49).
A curiosidade e da criatividade visual: toda criança apresenta curiosidade a sua
No trabalho educativo as produções manutenção e a sua criatividade também são
artísticas e a história da arte estão a serviço favorecidas pelo ambiente interativo, problemada criança, a experiência expressiva depende tizador, diversificado e aberto às explorações
do fazer, ver, apreciar, fruir. É preciso reconhe- das crianças.
cer o conhecimento prévio que as crianças já
possuem e saber propor desafios que façam
sentido para elas, incentivar expressões em linguagens diferentes. O professor ao escolher o
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É preciso acompanhar as produções
das crianças para verificar o jeito de cada uma
se possuem alguma preferência ou se só conhecem uma forma. Por isso é preciso oferecer diferentes formas de se produzir uma obra
visual, diferentes materiais, para que a criança
se aproprie de formas diferentes de criação e
possa escolher seu jeito próprio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica
está pautada nos pressupostos descritos nos
documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, na Base Nacional Comum
Curricular para a Educação Infantil, os estudos
de Ana M. Barbosa para quem a arte faz parte
da educação integral já que contribui para o
desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Já para Dewey a arte faz parte das relações que o homem estabelece com seu meio.
E para Analice Dutra conceber arte não é só
como um fazer mas pensar em e sobre arte.

O desenho infantil: as crianças desenham aquilo que compreendem daquilo que
veem e atribuem valores conforme o que estão
pensando. Elas brincam ao desenhar e assim
descobrem novos prazeres e desafios, novas
formas de se relacionar com o mundo. Assim
é preciso que a criança desenhe conforme sua
vontade ou orientada pelo professor, mas que
A partir destes estudos bibliográficos
essa atividade se faça muito presente no dia neste artigo podemos verificar como o ensia dia para se criar uma apropriação do mes- no de artes na educação infantil é importante
mo. É fundamental povoar o campo visual das para o desenvolvimento das crianças a partir
crianças com outras produções.
da educação infantil onde tem seu primeiro
processo para uma boa formação escolar. Por
Espacialidades: a criança ao traçar
seus rabiscos está se dedicando a ocupar o isso ressalto a importância do professor na
espaço e mostra sua consciência sobre a su- questão de estar sempre atualizado trabalhanperfície do papel. O desenho colabora para as do por exemplo o lado histórico social da criannovas percepções espaciais e a exploração ça, a liberdade para expor de acordo com suas
de outros ambientes externos também. A for- necessidades, porque é a partir da realidade
ma como são expostos os trabalhos infantis no da criança que ela ressignifica novos saberes.
CEI, na EMEI ajuda o campo visual das crianças favorecendo o pensar e o sentir os espaços.
A experiência com a cor: é interessante
que a criança conviva num ambiente que favorece o seu interesse pela cor na natureza e
nos objetos, como a pintura e a fotografia. Um
ambiente visualmente diversificado favorece a
criança em sua construção da cor, o contato
com diversos padrões de uso das cores nas
diferentes culturas e contextos de produção poderá enriquecer essa experiência.
Nos PCNs, a Arte é caracterizada como
conhecimento que propicia o desenvolvimento
do pensamento artístico e da percepção estética, constituindo-se, assim, num modo particular
de pensar e dar sentido à experiência humana.
O aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a
reflexão e a imaginação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada neste trabalho podemos afirmar a importância do
estudo de artes na educação infantil em todas as suas áreas pintura, escultura, modelagem,
criação, teatro, música, dança e movimento.
Na educação infantil, a arte é muito importante porque nessa fase às crianças têm um
mundo todo a descobrir. Contemporaneamente, é preciso considerar o contexto que envolve as
produções artísticas e articular ações pedagógicas no sentido de tornar esse contexto significativo para os alunos, através da articulação entre a contextualização, a leitura e o fazer artístico.
O professor precisa alimentar sua expressão e conectar-se com ela, precisa reconquistar
o seu poder imaginativo, se pretende e deseja garantir a criação, a expressão das crianças. A
educação do educador é essencial e, no que diz respeito à arte, passa necessariamente pelo
reencontro do espaço lúdico dentro de si, pela redescoberta das suas linguagens do seu modo
de dizer e expressar o mundo.
Como conhecimento, linguagem e estética, a Arte possibilita a síntese entre cognição,
emoção e corporeidade. Esses aspectos não se separam na Arte, como não se separam na
ação das crianças. Nesse sentido, importantes eixos de organização do trabalho pedagógico, na
Educação Infantil, encontram, nas linguagens artísticas, meios de viabilização. A Arte perpassa
a relação das crianças com os conhecimentos próprios e de outras áreas e com suas emoções,
pois permite a expressão, a comunicação e a representação em todos os momentos.
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AS ARTES VISUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar como a integração das artes promove a abordagem pedagógica centrada na criança em relação ao ensino e à aprendizagem, pois exige tarefas
práticas vinculadas a outras disciplinas, garantindo o aprendizado das habilidades máximas. As
artes visuais e a ciência estão ligadas fundamentalmente, pois promovem o aprendizado pela
descoberta. A integração permite que os alunos tentem projetos de ciências artísticas que aprimoram sua imaginação, habilidades de pensamento de ordem superior, criatividade e conhecimento sobre arte e ciência. Esses projetos oferecem excelentes oportunidades para os alunos
descobrirem e explorarem o mundo por conta própria. As artes visuais permitem que as crianças
desenvolvam suas habilidades sociais à medida que compartilham e explicam suas belas obras
de arte com seus colegas e professores. Os diferentes elementos das artes visuais permitem
que as crianças desenvolvam confiança, habilidades de comunicação, uma compreensão de
como aprendem e, mais importante, a arte de se expressar.

Palavras-chave: Conhecimento; Habilidades; Integração.
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INTRODUÇÃO

A

s artes visuais permitem que as crianças desenvolvam suas habilidades sociais à
medida que compartilham e explicam suas belas obras de arte com seus colegas e
professores. Os diferentes elementos das artes visuais permitem que as crianças desenvolvam confiança, habilidades de comunicação, uma compreensão de como aprendem e, mais
importante, a arte de se expressar. A auto-expressão promove a liberdade de todas as crianças, pois
têm a oportunidade de imaginar e expressar suas emoções.
À medida que se tornam mais expressivas, suas habilidades linguísticas melhoram à medida
que usam palavras diferentes para compartilhar seus sentimentos e criações artísticas. Além disso,
as aulas de artes visuais permitem que os alunos se envolvam com as pessoas se comunicando
através de imagens.
O desenvolvimento social por meio da educação em artes visuais também significa que as
crianças se familiarizar com as diversas culturas e obras de arte de diferentes períodos. Dentre todas
as habilidades, os educadores enfatizam amplamente o desenvolvimento cognitivo das crianças, afetado não apenas pelo currículo usado, mas também pelo modo como as diferentes disciplinas são
ensinadas nas salas de aula.
A integração das artes visuais no ensino e aprendizagem da ciência mostra melhorias positivas nas habilidades de pensamento, raciocínio e nível de organização das crianças. Essas melhorias
poderiam ser feitas com o esforço contínuo dos professores de praticar um método de ensino que
aumenta o envolvimento ativo dos alunos durante as aulas.
Segundo Vygotsky (1978), a experiência em educação artística é essencial para que os indivíduos trabalhem ativamente e desenvolvam “funções psicológicas superiores”. As crianças desenvolvem essas habilidades quando as atividades científicas são realizadas usando a abordagem de
integração na qual os professores as incentivam a usar os elementos das artes visuais para entender
melhor os tópicos da ciência.
Estudos provaram que a educação artística conecta as crianças ao seu background cultural
cultivando um senso de criatividade e iniciativa, uma imaginação fértil, inteligência emocional e uma
“bússola” moral, capacidade de reflexão crítica, senso de autonomia e liberdade de pensamento e
ação. Além do desenvolvimento emocional, a educação artística também aprimora o desenvolvimento físico, pois o movimento é parte integrante das atividades artísticas.
Através do aprendizado em Artes Visuais, os alunos consideram como as culturas e sociedades moldam a prática das artes visuais e como artistas e espectadores contribuem para uma sociedade criativa. Eles consideram como forças históricas e comentaristas críticos moldam a contribuição
de ideias artísticas para a sociedade e a cultura.
Os alunos aprendem como contextos formativos como experiência pessoal, família, sistemas
de ensino, valores, crenças, cultura, classe e sociedade moldam as práticas de artes visuais de artistas e telespectadores. A criança é influenciada pelas vivências familiares, assim como pelos valores
morais que lhe são repassados. Seu comportamento é diretamente influenciado por aquilo que presencia em casa e pelo que é ensinada como valores éticos e morais:
O aluno deve ser preparado para, a partir das manifestações orais, escritas, sonoras e visuais ser capaz de organizar a sucessão de episódios e amarrá-los de uma forma lógica. O momento em que ele está narrando algo
sobre o que vê ele será capaz de descrever cenários, reinventar histórias, recriar, mas ao mesmo tempo solucionar
problemas, dúvidas, sentimentos da sua vida cotidiana (MARTINS, 2011, p. 72).

O papel do professor também é objeto de análise, sendo o responsável pelo acompanhamento do educando e como orientá-lo à melhor forma de apreensão do conhecimento. Além do professor e da família, a escola é essencial para que o aluno se adapte à vivência em sociedade, já que
costuma ser o primeiro ambiente externo ao familiar no qual a criança inicia sua vida em comunidade.
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No início do período contemporâneo,
UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE
com os neoclassicistas do final do século XVIII
EDUCAÇÃO

e começo do século XIX e com a expansão
O ensino da Arte passou a ter um pa- sem limites das cidades, dificultou que os artispel extremamente importante na formação do tas tivessem um estilo próprio. Segundo Gomindivíduo, passando a ser reconhecida cres- brich (1999):
centemente ao longo dos anos. Na história da
Havia sempre retábulos a fazer, retratos a pintar; as
educação, a Arte sempre se fez presente e as pessoas queriam comprar quadros para seus salões,
intenções para o seu ensino variaram de acor- ou encomendavam, para suas residências de verão,
do com os princípios que a escola assumia em decorações murais. O artista podia trabalhar em todas
cada época. De acordo com Biasoli (1999): “o essas linhas de acordo com normas mais ou menos
conceito de Arte foi objeto de diferentes inter- preestabelecidas: ele fornecia os artigos que o freguês
esperava (GOMBRICH, 1999, p. 501).
pretações: Arte como técnica, como produção
.
de materiais artísticos, como lazer, como libeOs ideais de educação democrática no
ração de impulsos, como expressão, como lin- início do século XIX, aliados aos avanços da
guagem, como comunicação” (BIASOLI, 1999, psicologia, culminaram no movimento da Escop.90).
la Nova, que propôs uma mudança de foco nos
princípios e no fazer pedagógico.
Muitas realizações no campo das artes
também podem ser observadas no período deContrapondo-se à escola tradicional,
nominado Renascimento ou Renascença, no centrada na autoridade do professor e no ensiséculo XV, cognominado por Gombrich (1999, no através da reprodução de conteúdos previap. 223) de “A conquista da realidade”, feito de mente definidos, a Escola Nova priorizava os
“um grupo de artistas que se dispôs delibera- interesses e necessidades do aluno, enfocandamente a criar uma nova arte e a romper com do, principalmente, o seu processo de aprendias ideias do passado” (GOMBRICH, 1999, p. zagem. Nesse contexto, concebe-se Arte como
um produto interno que reflete a organização
224).
mental, cuja finalidade, na escola é a de permitir que o aluno expresse seus sentimentos
A escultura no Renascimento também
e libere suas emoções. Segundo Vasconcelos
desponta para o novo, provando um estudo fiel (2012):
do corpo humano, que podemos ver nos santos esculpidos por Donatello, nos quais pode- O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952)
mos notar como os detalhes das “mãos ou o defendeu fortemente os ideais de liberdade e democenho do santo demonstram uma completa in- cracia no ensino. De forte tendência pragmática e libedependência dos modelos tradicionais” (GOM- ral, seus escritos defendem uma escola essencialmente empírica, do aprender fazendo, da experimentação.
BRICH, 1999, p. 230) já vistos até então.
Para ele o foco do ensino é o aluno e suas necessidaOs jesuítas designavam maior importância às “artes literárias”, e a utilização da música, canto coral, teatro e o ensino do latim,
dando mais importância a elas do que às artes
e ofícios devido à ligação com a catequização.
A educação jesuítica tinha a intenção de formar
o aluno conforme sua condição social, e principalmente para as necessidades e interesses
da igreja, não existindo uma organização de
ensino como nos dias atuais.

des, é o compartilhar de experiências e a escola precisa criar espaços que estimulem a criatividade, o lazer
e as descobertas. Seu pensamento foi âncora para o
construtivismo e o escolanovismo, uma vez que para
Dewey educação é a reconstrução da experiência. Influenciou o pensamento de seu aluno de pósgraduação
Anísio Teixeira, impulsionando-o a divulgar sua obra no
Brasil, marcando fortemente as bases do movimento da
Escola Nova. (VASCONCELOS, 2012, p. 157)
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No século XX foram muitos os fatores
sociais, educacionais e culturais a expandir no
ensino da arte. Começa assim o movimento
modernista como a “Semana de Arte Moderna”, em 1922. O marco do modernismo no
Brasil foi quando um grupo de artistas plásticos
e intelectuais reuniu-se no Teatro Municipal de
São Paulo, para proporcionar recitais de música e poesia, palestras e danças, exposições de
pintura, escultura e arquitetura.
Enquanto na educação a Escola Nova
se contrapunha à Escola Tradicional, no campo da Arte, os modernistas chamam à atenção
para a Arte da criança, valorizando a originalidade e a qualidade expressiva das produções
infantis e dos povos aborígines. Alegavam eles,
que a força criativa dessas produções se justificava por esses povos e as crianças não serem
afetados pelas convenções sociais e manterem
assim, resguardados os canais puros da criatividade. A criatividade pura, livre das convenções, que era a meta dos artistas modernistas
acabou também por ser a meta para muitos
professores progressistas.

e Cívica, Educação Física, Educação Artística e
Programas de Saúde nos currículos plenas dos
estabelecimentos de 1º e 2º graus”.
Na década de 1980, formaram-se movimentos contra ditadura militar, e tais movimentos sociais contribuíram para que os educadores conscientizassem de suas ações políticas.
Esse movimento fortaleceu a tendência pedagógica sobre a qual a escola deveria trabalhar
mais dentro de um contexto sociocultural, na
qual fossem despertadas habilidades para que
o aluno desenvolvesse seu lado crítico social
e sua capacidade de interpretação de informações.
De acordo com o PCNs de Arte (1997),
a introdução da educação artística no currículo
escolar teve um avanço, porém, os cursos de
curta duração, não eram o suficiente, pois não
estavam habilitados e preparados para trabalhar as linguagens da arte:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas
artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as
formas produzidas por ele pelos colegas, pela natureza
e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).

Entre os anos de 1970 e 1980, os professores tinham a responsabilidade desta prática polivalente, ao ensinar as várias linguagens
artísticas no ensino fundamental e médio. Em
consequência, a qualidade do ensino é empoA inserção obrigatória do ensino de
brecida, pois a Educação Artística é trabalhada de forma ampla, diluída, sem concentração Arte na Educação Nacional está fundamentada
com maior qualidade em alguma das expres- em teorias contemporâneas que tratam do papel das artes na transformação da sociedade.
sões artísticas.
Por isso, a legislação atual enfatiza os procesEm 1971, o governo militar promulgou sos de produção artística específica – musical,
a Lei de Ensino, onde se organizava a educa- visual, cênica e da dança, com conteúdos próção escolar de níveis primário e médio do país, prios. De acordo com Barbosa (1991):
cria-se a Lei n° 5.692/71, que de acordo com
esta nova política, a escola consiste apenas na
formação de recursos humanos necessários ao
desenvolvimento do país. Entre essas modificações, a disciplina de música passou a integrar,
juntamente com o teatro e as artes plásticas, a
disciplina de Educação Artística estabelecida
pela Lei n° 5.692/71, em seu Art. 7º, que diz:
“Será obrigatória a inclusão de Educação Moral

Sabemos que a arte na escola não tem como objetivo
formar artistas, como a matemática não tem como objetivo formar matemático, embora artistas, matemáticos
e escritores devam ser igualmente bem-vindos numa
sociedade desenvolvida. O que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador da obra de arte (BARBOSA,1991, p.32).
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De acordo com Eco (1981):
a evolução das poéticas a partir do romantismo tardio
denuncia uma modificação sensível do conceito de arte
no âmbito da cultura moderna, e leva os críticos ou historiadores das poéticas a perguntarem-se até que ponto
esta modificação é radical; e em que medida impõe
uma visão dos conceitos às próprias estéticas filosóficas (ECO, 1981, p. 123).

Pode-se notar que diversos aspectos
podem identificar ou interferir na identificação
da obra de arte. Muitos filósofos tentaram, ou
ainda tentam determinar uma definição unívoca
de arte, algo que seja compartilhado de forma
geral. No passado, enquanto arte era vista e
definida a partir de critérios precisos, os críticos, os historiadores ou mesmo os filósofos
buscam uma forma menos subjetiva de fazer
julgamentos quanto à obra de arte, mas atualmente tem-se percebido que cada artista lança
mão de formas diferenciadas entre si de fabricar seus produtos artísticos.

AS ARTES VISUAIS E O COTIDIANO
ESCOLAR
Estudando a Arte é possível fazer uma
ressignificação da realidade, uma vez que, a
troca de experiências que ocorre nas escolas
mostra que cada pessoa compreende a mesma coisa de maneira diferente, construindo o
próprio conhecimento. Pode se dizer que o indivíduo que não possui um contato direto com
a Arte, terá uma experiência de aprendizagem
limitada, pois:
escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da
poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos
gestos e luzes que buscam o sentido da vida. Apenas
um ensino criador pode favorecer a integração entre
a aprendizagem racional e estética. (PCN’S de Artes
1997; p.39)

De acordo com Paulo Freire (1996):
Ensinar significa acompanhar e instrumentalizar com intervenções, devoluções e encaminhamentos esse processo de mudança de apropriação do pensamento, dos
desejos e sonhos de vida. Educador ensina, enquanto
ensina aprende a pensar (melhor) e a construir seus
sonhos de vida (FREIRE, 1996, p.17).

Segundo Ferraz e Fusari (1993):
O trabalho educativo em arte deve apresentar grande
vitalidade e dinamismo, acrescido de processos criativos, pois se faz de uma forma interativa entre criança-adulto-ambiente natural e cultural. Mas ainda, os
modos de entender a relação professores-alunos e
ensino-aprendizagem são compartilhados pelas linhas
de ação educativa das várias linguagens expressivas
(visual, sonora, dramática, corporal, audiovisual, verbal,
poética), (FERRAZ E FUSARI, 1993, p.111).

Quando o aluno participa da construção do conhecimento, sendo um processo contínuo onde aprender é sempre uma descoberta
que pode ser agregada ao seu ser, as aulas de
Arte podem ajudar a desenvolver e a expressar
suas escolhas. Ferraz e Fusari (1993, p.104)
contribuem ao dizer que:
[...] o professor deve saber unir as problemáticas das
práticas escolares na área artísticas com as reflexões
e teorias suas e de outros profissionais sobre arte e
educação de um modo transformador, criativo e comprometido com a democratização cultural artística e estética junto aos estudantes. O exercício dessa “práxis
pedagógica” com vistas a ajudar a formação artística
e estética de estudantes na escola, certamente estará
mobilizando o professor de arte a pensar seu trabalho,
pesquisar, discutir, com outros docentes e a aperfeiçoar-se [...], (FERRAZ; FUSARI, 1993, p.104).

A criança passa uma boa parte de sua
vida na escola, junto com os professores, local
onde são orientados para a vida. Começa desde as séries iniciais e vão para o ensino médio,
são poucas pessoas que continuam mais além,
cursando um técnico, ou uma graduação. Esse
processo, segundo Brandão (1995, p.64) aparece como sendo um “processo contínuo, que
começa nas origens do ser humano e se estende até a morte”. De acordo com Bagno (2002):
Ensinar e aprender, não são apenas mostrar os caminhos, mas também orientar o aluno para que se desenvolva um olhar crítico que lhe permita desviar-se das
bombas e reconhecer, em meio ao labirinto, as trilhas
que conduzem as verdadeiras fontes de informação e
conhecimento (BAGNO, 2002, p. 15).

O mundo é um conjunto de informações, podendo ser visto, por todos os lados,
onde o professor tem como papel importante
935

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

orientar seus alunos com o que acontece em
nossa volta. Estamos cercados de imagens,
fazendo com que a educação em Artes Visuais se torne mais necessário, para ajudar os
estudantes a compreenderem e a adquirirem
o conhecimento que as imagens nos trazem.
Segundo Ana Mae Barbosa (1999):
A leitura de imagens na escola prepararia os alunos
para a compreensão da gramática visual de qualquer
imagem, artística ou não, na aula de artes, ou no cotidiano, e que torná-los conscientes da produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-los para
compreender e avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-os do que estão aprendendo com estas
imagens (BARBOSA, 1999, p. 14).

de quem somos de onde estamos e de como
sentimos, mostrando além da beleza estética,
apresenta um significado, o que esta é representada.
Para Barbosa (2005, p.264), cultura
visual é o termo dado à mudança e a compreensão de arte expandida, refletida na Arte/
Educação por meio da recente proliferação e
penetração das imagens visuais e artefatos de
sua importância na vida social.

Todas as imagens têm um significado
diferente, depende de onde estão inseridas,
em uma mesma imagem pode ter informações
diferentes. As imagens servem como suportes
De acordo com Rossi (2003),
visuais, um conjunto de elementos, como textura, forma, linha, movimento, que tornam visível,
A leitura de imagem serve para denotar o processo que
o leitor vive na relação com a obra/imagem, seja na a mensagem da imagem.
interatividade, na pintura, no museu ou na sala de aula,
onde, atualmente, milhares de alunos estão a olhar para
as reproduções de obras de arte que os professores
estão trazendo para as atividades de leitura (ROSSI,
2003, p. 19).

O verdadeiro significado de se trabalhar
com Artes Visuais é o de que o aluno produza,
faça, refaça, relacione, amplie sua percepção
sobre o que há ao seu redor e sua visão do
A comunicação visual vem se desen- mundo, contribuindo diretamente na avaliação
volvendo cada vez mais, pois nossas vidas di- do professor. Canclini (1984) relata que a Arte:
árias são permeadas de imagens de todos os
É uma atividade de expressão que evoca o criativo e
tipos, durante vários momentos.
engloba todas aquelas atividades ou aqueles aspectos
O ensino das Artes Visuais no proces- de atividade de uma cultura em que se trabalha o sensíso pedagógico amplia o mundo expressivo, vel e o imaginário, com premissa em alcançar o prazer
cognitivo e perceptivo do aluno e as leituras de e desenvolver a identidade simbólica de um povo uma
classe social, em função de uma práxis transformadora.
imagem nesse processo ampliam a habilidade (CANCLINI, 1984, p. 207-209).
de ver, julgar e interpretar uma imagem dentro
de seu contexto histórico, social, político e culAs crianças conseguem assimilar metural. Segundo Barbosa (2007, p.34):
lhor por meio das imagens o que os adultos
Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através
da leitura das obras de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da gramática
visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e
da televisão a prepararemos para aprender a gramática
da imagem em movimento (BARBOSA, 2007, p. 34).

Cada vez que se lê uma imagem o processo de interpretação reabre-se, mesmo aquilo que se conservou da primeira interpretação
é mudado em função do novo contexto, possibilitando novas interpretações.Por meio das
imagens que tornamos possível a visualização

lhe propõem. Segundo os PCNs (1998):
[...] As artes visuais, além das formas tradicionais — pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, objetos,
cerâmica, cestaria, entalhe—, incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas do século XX: fotografia, moda, artes
gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance, holografia, desenho industrial, arte em computador. Cada uma dessas modalidades artísticas tem
a sua particularidade e é utilizada em várias possibilidades de combinações entre elas, por intermédio das
quais os alunos podem expressar-se e comunicar-se
entre si e com outras pessoas de diferentes maneiras
(PCNs, 1998, p 68)
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Para Fabrício (2007, p.104):
A comunicação visual, assim como outras formas de comunicação, só é possível por meio da concretização da
linguagem imagética (neste caso, através da fotografia). O processo de construção da comunicação visual pode
ser dividido em três fases básicas: observação/ apreciação, reconhecimento e habilidade de comunicar (FABRICIO, 2007, p. 104).

Fabrício (2007, p.104) cita que “a pessoa observa mensagens visuais nos jornais, televisão, artes plásticas e no cotidiano”.Para que haja um ensino qualitativo de Artes nas escolas
é necessário que o professor saiba Arte e saiba ser professor de Arte com conhecimentos consistentes, como também com propostas e projetos que aproximem “o aluno do legado cultural e
artístico da humanidade, permitindo acesso aos aspectos mais significativos da cultura, em suas
mais diversas manifestações” (FUSARI; FERRAZ, 1993, p.49).
Por meio de uma pesquisa de campo, realizada com três professores de Artes da Rede
Pública Municipal, os quais atuam no Ensino Fundamental, pode se constatar que atualmente as
Artes Visuais contribuem significativamente para o desenvolvimento das crianças.

ESSA PESQUISA TEVE COMO BASE TRÊS PERGUNTAS, CONFORME TABELA A
SEGUIR:

PROFESSORES

Professor A

Professor B

Professor C

Como as Artes Visuais podem contribuir
no processo ensino
aprendizagem?
Com as Artes Visuais
faço com que o aluno
aprenda o significado
de imagens também
que exponham seus
sentimentos desenhando, entre outros,
Quando o aluno faz
uma releitura de uma
obra ele estará interpretando um texto por
forma de imagem,
contribuindo para o
seu processo de ensino aprendizagem.
As Artes Visuais contribuem para o desenvolvimento integral da
criança.

Você costuma fazer
releituras de obras
com seus alunos?

Você acha importante trabalhar com as
Artes Visuais desde
qual fase da educação?

Sim

Desde a Educação
Infantil

Sim

Desde o primeiro ano
do fundamental

Sim

Desde a Educação
Infantil

Por meio dessa pesquisa, pode se constatar que a contribuição das Artes Visuais
é extremamente significativa no processo ensino aprendizagem e os professores estarão
contribuindo no desenvolvimento integral do indivíduo.
937
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A EDUCAÇÃO E AS ARTES
Durante a prática das artes a criança
descobre o mundo e organiza-se nele, estando
livre para construir e reconstruir, num diálogo
entre pensamento e sentimento. Tudo está carregado de significado, contribuindo para seus
aspectos sócio emocionais. De acordo com
Fayga (1977):
Ao indivíduo criativo torna-se possível dar forma aos
fenômenos, porque ele parte de uma coerência interior
que absorve os múltiplos aspectos da realidade externa
e interna, os contém e os „compreende‟ coerentemente, e os ordena em novas realidades significativas para
o indivíduo (FAYGA, 1977 pg.132).

Considera também que o potencial
criativo não é um privilégio para alguns, mas
é um “Potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades” (FAYGA, 1977 p. 7). O espaço da arte
permite o experimento significativo. É possível
fazer e refazer.
Wallon nos mostra que o estudo da
criança exige igualmente o estudo do meio ou
dos meios onde ela se desenvolve. Três pontos
se destacam em sua proposta:
1A ação da escola não se limita à instrução,
mas se dirige á pessoa inteira e deve converter-se em
um instrumento para seu desenvolvimento;
2A eficácia da ação educativa se fundamenta
no conhecimento da natureza da criança, de suas capacidades, necessidades, ou seja, no estudo psicológico da criança;
3É no meio físico e social que a atividade infantil encontra as alternativas de sua realização; o saber
escolar não pode se isolar desse meio, mas sim, nutrir
se das possibilidades que ele oferece. (Henri Wallon-psicologia e educação (WALLON, 2003, p. 78).

O ensino da Arte contribui para formação sócio emocional do indivíduo, liberando
seus sentimentos mais profundos, onde acontece a aprendizagem:
A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão apenas por meio da palavra. Muito do
que se sabemos sobre o pensamento e os sentimentos
das mais diversas pessoas, povos, países, épocas são
conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente
por meio de suas músicas, teatro, pintura, dança,cinema, etc. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p.14)

De acordo com Barbosa (1999, p.19): A
produção de arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais, mas
somente a produção não é suficiente para a leitura e
o julgamento de qualidade das imagens produzidas
por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca”.

Segundo SANS (1994, p. 13) “a arte é a
criação do homem, nasce de sua ação. Com o
passar dos anos recebeu conotações diferentes,
assim como o artista, que, diante da sociedade, foi
sendo visto conforme os conceitos da época e os
ditames da história”.De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais: “O ensino de Arte é área
de conhecimento com conteúdos específicos e
deve ser consolidada como parte constitutiva dos
currículos escolares, requerendo, portanto, capacitação dos professores para orientar a formação do
aluno” (BRASIL, MEC, 1997, p.37).
As artes desempenham um papel importante para o desenvolvimento autônomo da criança, provocando o pensar com autonomia, ou seja,
a criança tem liberdade para expressar-se e acaba
desenvolvendo uma aprendizagem mais ampla.
A criança é um ser curioso e apto a explorar sempre e no cotidiano escolar ela precisa
vivenciar situações que estimulem e despertem
ainda mais a sua curiosidade, revelando assim
as suas características e as suas dificuldades, os
seus sentimentos e os seus talentos e expressões
próprias.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
concebem a arte como objeto de conhecimento
e como um conjunto de manifestações simbólicas
de uma cultura, e fazem uma ligação entre a ciência e a arte, ao descrever que: “para um cientista
uma fórmula pode ser ‘bela’, pára um artista plástico, as relações entre a luz e as formas “são problemas a serem resolvidos plasticamente” (PCN
- Arte, 1997, p.27).
As artes visuais compreendem as criações próprias dos alunos, além da apreciação de
outras obras, abrangendo pinturas, modelagens,
desenhos, esculturas, fotografias, produções informatizadas, além de construções bidimensionais e
tridimensionais, devendo ser significativa, de forma que propicie: a convivência com produções
visuais; reconhecimento de épocas históricas e do
contexto em que uma obra foi produzida; a vida
dos artistas e sua ligação às obras; e a mensagem que a obra revela ao aluno, de forma subjetiva, provocando o reconhecimento da importância
das artes visuais na sociedade e na vida dos indivíduos.
As artes interagem por meio de diferentes linguagens, e requerem uma pedagogia que
estimule a criatividade artística nas mais diferentes expressões, o que caracteriza, no campo da
pedagogia, uma inovação no ponto de vista dos
conteúdos que devem fazer parte da formação de
professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu constatar que as Artes Visuais, além de ser a linguagem da criança,
são a primeira fase do desenvolvimento da escrita e que exercem uma verdadeira fascinação
sobre a criança.
Faz-se necessário salientar que na prática educativa de Artes Visuais os professores
precisam ser criativos e abertos à Arte como linguagem, possibilitando às crianças diferentes
maneiras de se expressar, utilizando vários materiais e atividades lúdicas, criativas e inovadoras.
A escola deve proporcionar aos educandos experiências mais amplas de ensino que
venham ao encontro das inquietações e curiosidades típicas das novas gerações. Ao trabalhar
o conteúdo de Artes Visuais, o professor deve criar situações onde o objetivo seja a arte como
conhecimento, realizando a mediação entre a teoria e a prática para que o aluno tenha possibilidade utilizar a experiência como construção do conhecimento e ampliar sua leitura e compreensão de mundo. Tais relatos foram obtidos por meio de entrevistas com professores de Artes que
atuam com as séries iniciais.
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HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE
CONCEITUAL SOBRE AS LEIS E DIRETRIZES

RESUMO: O artigo que segue, apresentará documentos oficiais que fundamentam e fixam a
obrigatoriedade do estudo sobre a História da África, nossa história Afro Brasileira e Indígena
nas instituições de ensino da Educação Básica. Apresentará também, como bebês e crianças
bem pequenas, constroem suas identidades e se relacionam com o mundo que as cercam,
bem como a importância de valorizar, as aprendizagens ocorridas na infância. Abordando a
importância de trabalhar na Educação Infantil a temática étnico-racial, pretendendo estimular
a reflexão sobre o racismo, com crianças bem pequenas.

Palavras-chave: Educação Infantil; Étnico-racial; Identidades Infantis; Racismo; Políticas Públicas
Raciais.
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INTRODUÇÃO

M

esmo havendo uma clara miscigenação na população de nosso país e uma
gama de culturas e tradições oriundas dos diferentes povos fundadores de nossa nação, ainda existe, de maneira validada a propagação de padrões eurocêntricos, que historicamente são legitimados como superiores às linhagens Africanas e Indígenas.
Considerando a Educação Infantil, como a primeira etapa da Educação Básica segundo
BRASIL (2013), entendemos que é papel e responsabilidade dessa etapa educacional, oferecer
um ambiente rico em trocas de experiências que de maneira efetiva, detenham preconceitos
raciais, segregações e violências no meio escolar.
Diante do nosso histórico tenebroso de escravidão e do racismo estrutural que foi institucionalizado em nossa nação, apresentaremos de maneira sucinta, alguns documentos oficiais
que servirão de base para nosso caminhar reflexivo. Relacionando Racismo e Educação Infantil,
julgando de fundamental importância, o tratamento das questões étnico-raciais desde muito
cedo na vida dos cidadãos brasileiros.
Faz-se necessário um combate reflexivo contra preconceitos raciais dentro das instituições de ensino, pois é na escola que conceitos são formados positiva e negativamente. É
indiscutível a função social que essa instituição exerce, justificando assim, nosso estudo sobre
o tema.
Apresentaremos e discutiremos as leis: Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, a Lei
nº 11.645, de 10 de março de 2008 e a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, avaliando-as
como imprescindíveis para nossa fundamentação teórica.Utilizaremos como principais fontes de
estudo, documentos federais como: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica
(DCNEB,), que são orientações que estabelecem uma base comum de caráter nacional, responsável por guiar a organização, desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas das
redes nacionais de ensino.
E os da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP) Currículo da Cidade-Educação Infantil, que apresenta relatos de práticas reais e análise destas, como base nos princípios
e diretrizes encontrados em diversos documentos municipais e federais que compõem a história
da Educação Infantil no município de São Paulo. Também temos, as Orientações Curriculares e
Expectativas de Aprendizagem Étnico-Racial, que faz parte do Programa de Orientação Curricular do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de contribuir
para a reflexão e discussão sobre os currículos das áreas de conhecimento, auxiliando as Unidades escolares para o processo de escolha e organização de conteúdos da Educação Infantil,
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Com base nas principais leis e documentos que instituem como indispensável o conhecimento de nossas raízes africanas, para o entendimento da configuração social de nossa nação,
o objetivo deste estudo é fundamentar a importância de tratar de assuntos étnicos raciais na
Educação Infantil.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS dos como adequados, tanto pela falta de conhecimento da história dos povos africanos, que se torPARA O COMBATE AO RACISMO

naram escravos no Brasil, como pelo sentimento
Em nenhum outro momento da história de superioridade que foi alimentado pelos povos
de nosso país, falou-se tanto em Racismo, movi- brancos escravizadores.
mentos antirracistas, violência contra a população
Como por exemplo, a demonização das
negra e a valorização da cultura africana, como
base de nossa cultura brasileira. Acontecimentos religiões de base africana ou a crença de que pesque denunciam violências racistas estão cada dia soas negras são menos aptas para seguirem a
mais explícitos e podemos atribuir ao fato de que vida acadêmica. Bem como, falas que defendem
os meios de comunicação hoje são mais aces- o discurso de que pessoas negras são afetadas
síveis. Movimentos negros, por sua vez, tomam apenas por suas escolhas individuais, assim como
cada vez mais espaço em todos os segmentos pessoas brancas, ou seja, não “vencem na vida”
sociais, fortalecendo assim, a defesa de uma so- porque não se esforçam.
ciedade antirracista.
Para o autor, o racismo está presente em
Ações sociais de combate ao racismo de- toda nossa sociedade e com base nessa perspecvem ser tomadas em todos os ambientes sociais. tiva, podemos considerar a escola como um lugar
Leis e estatutos foram e estão sendo estruturados de propagação de atitudes racistas e discriminacom o propósito de deter a segregação racial. tórias. Reforçando esse pensamento de Almeida,
Mas, para entender e lutar contra o racismo, faz- podemos agregar a bibliografia de Bento (2011),
-se necessário o estudo sobre sua base estrutural. que apresenta estudos sobre igualdade racial, diDocumentos jurídicos existentes em nossa Consti- versidade e conceitos que envolvem a Educação
tuição garantem o combate ao racismo estrutural- Infantil.
mente fincado em nossa sociedade. Mas esses
Dentre das inúmeras bibliografias pautasão recentes, se considerarmos a história de escravidão e violência com os povos africanos que das no tema racismo, iremos destacar nessa análise, as leis que alicerçam nosso estudo sobre o
se fortaleceu em nosso país ao longo dos anos.
tema. Iniciaremos apresentando a LEI 10.639, de
A punição para a conduta de racismo foi 09 de janeiro de 2003, que apresenta a obrigaprevista pela primeira vez na Constituição Federal toriedade do ensino sobre a História e a Cultura
de 1967, que previa: “[…] O preconceito de raça Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino funserá punido pela lei”. Além disso, a Emenda Cons- damental e médio, oficiais e particulares. Direciotitucional de 1969, estabeleceu que: “[…] Será pu- nando que o conteúdo programático deverá incluir
nido pela lei o preconceito de raça”. Porém, essas o estudo da História da África e dos Africanos, a
condutas não eram previstas constitucionalmente luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
como crime, apenas como um ato ilícito, de natu- e o negro na formação da sociedade brasileira. O
reza cível, significando que, dependendo do caso, mesmo documento incluiu o dia 20 de novembro
poderia ser considerado crime de racismo ou não. como Dia Nacional da Consciência Negra.
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira, a
Em complementação à LEI 10.639/03, a
estabelecer crime de racismo. Na prática a lei que
Lei
11.645/2008
acrescentou em sua redação, o
assegura a criminalização do racismo é a LEI nº
estudo da cultura Indígena em todos os níveis de
7.716, DE 05 de janeiro de 1989.
ensino. Essa Lei surge por conta de muitos debaAlém de leis, temos uma vasta bibliogra- tes e pressões de movimentos sociais negros e
fia acadêmica que nos apresenta considerações a indígenas em nosso país, com a intenção de insrespeito de estruturas sociais, que institucionaliza- tituir o conhecimento das culturas africanas, propiram atitudes racistas e preconceituosas à cultura ciando um contato mais próximo da história dos
africana, como naturais. Autores contemporâneos africanos e dos afro-brasileiros e indígenas.
como Almeida (2019), nos apresenta aspectos
sociais racistas estruturados que foram consolida944
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SME (2008), apresenta a importância nas
articulações dos currículos apresentados aos estudantes nas áreas de história, geografia, matemática e literatura, com os conhecimentos da cultura
africana. Entendendo a escola como uma propagadora do pensamento que sugere o branqueamento e o ajuste do comportamento social dos
negros, fortalecendo o racismo nas instituições de
ensino. A Lei nº 10.639/03 e a Lei 11.645/08
ao instituírem o conhecimento das culturas e as
histórias africanas, possibilitam que o Brasil se reconheça como um país conquistado por brancos,
que infelizmente supervaloriza a cultura euro centrista.

nizando tudo que estava relacionado a história e
costumes africanos.
Esse processo ocorre por conta de uma
educação embranquecida que entre outros aspectos, sugeriu o enquadramento do comportamento
social dos negros, constituindo o racismo nas instituições de ensino.

A implementação da Lei 10. 639/03 se
fez importante segundo SME (2008) pois, não só
ajuda a erradicar complexos de inferioridade e superioridade, discriminações, preconceitos e práticas racistas no cotidiano escolar, mas também
sensibiliza a atenção para o tema étnico-racial e o
Segundo SME (2008), a Constituição do fortalecimento de uma educação antirracista.
Brasil Império, declarava o ensino fundamental
obrigatório para todos os brasileiros, exceto aos [....] Afinal, educar para a igualdade é tarefa urgente e
portadores de doenças contagiosas, não vacina- imprescindível para a construção da sociedade de amados e os escravizados. Houve também, a falta de nhã. É na concretude de ações positivas no presente
liberdade de estudo aos escravos libertos, apenas que este documento se insere. É importante ressaltar
que a temática étnico-racial não se esgota neste texto.
uma pequena minoria com muita luta tornou-se As reflexões aqui propostas correspondem a um trabaleitores. Com base nesse histórico escravista bra- lho em progresso, que com certeza serão desdobradas
sileiro que impediu a população africana e afro- em projetos múltiplos no futuro (SME 2008, p.12).
-brasileira a frequentar a escola por cerca de 400
anos, podemos entender os princípios básicos,
Além das Orientações Curriculares do
que fundamentam o racismo estrutural hoje em dia Município de São Paulo (SME-2008), outro doem nosso país.
cumento importante que ampara a discussão e
reforça a obrigação das instituições de ensino
Os dados encontrados em SME (2008),
a oferecerem em seus currículos a História Afrio censo de 1872 revelou que entre 1.509.403 escravizados, apenas 1.403 sabiam ler e escrever, cana e de seus povos, bem como a luta contra
ou seja, menos de 1%. Era negado o acesso e a uma sociedade racista, é a Lei 12.288, de 20
integração dos escravizados à sociedade, ao mer- de julho de 2010, que institui o estatuto da
cado de trabalho assalariado e à liberdade civil. O Igualdade Racial.
reflexo dessa negação, é visto atualmente, pois a
Esta Lei se destina a garantir à populamaioria dos analfabetos, iletrados, semi - alfabetizados ou analfabetos funcionais em nosso país é ção negra a efetivação da igualdade de oportunidades e defesa dos direitos étnicos indivicomposta de afro-brasileiros.
duais e coletivos. São apresentados em seus
O efeito dessa indiferença social aos po- artigos temas específicos que tratam de um
vos negros e seus descendentes, é aceitável pela conjunto de garantias sociais, como promoção
maioria dos indivíduos. É comum em nossa socie- de ações e políticas públicas igualitárias, orçadade, classificar características biológicas ou prá- mentos, uso de recursos financeiros para proticas culturais negras e indígenas como inferiores, gramas públicos.
desnecessárias, negativas, demoníacas, inaceitáDestacamos alguns pontos que confeveis ou inconvenientes. Dentro do âmbito educarem
a
base
de nosso estudo, não nos aprofuncional, o desdobramento da educação branca no
Brasil negou aos negros praticar a cultura de seus daremos na análise deles, apenas apresentareantepassados, no que diz respeito a oralidade, o mos de maneira sucinta para a composição de
lúdico, o trabalho, festas e cultos religiosos, demo- nossa ideia principal.
945
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Enfatizamos: a importância, o incentivo
e o acompanhamento de debates sobre planos, leis e diretrizes orçamentárias voltadas ao
combate do racismo, bem como a garantia de
tratamento igualitário e a promoção a saúde
integral da população negra, entendendo que
a saúde está sujeita a fatores condicionantes
como alimentação, meio ambiente, e saneamento básico; Promoção da igualdade racial
escolar, fundada nos pilares da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio), com projetos de valorização
a diversidade étnico-racial e no tratamento de
igualdades a respeito da herança civilizatória,
histórica e cultural negra; Garantia de acesso
da população negra à Educação Superior e
formação docente direcionada e orientada por
princípios de igualdade, tolerância e respeito à
diversidade étnico-racial; Proteção de todas as
manifestações culturais afro-brasileiras, diversidade regionais, como a capoeira que é reconhecida como desporto de criação nacional,
sendo facultado seu ensino em escolas públicas e privadas.
Dentro da Lei 12.288/10, ainda encontraremos outras garantias de direitos como:
igualdade das religiões afro-brasileiras; acesso
igualitário à terra e moradia; trabalho e renda
com igualdade; meios de comunicação para
a valorização da herança cultural e contribuição da população negra, instituindo também
manifestações contra raça, cor, credo religioso
ou etnia na internet, como crimes virtuais de
racismo.
O destaque as garantias educacionais,
podem ser encaradas como um avanço importantíssimo, a educação é a base de uma sociedade e esse pensamento mesmo parecendo
“clichê”, é verdadeiro. Considerando a escola
como uma das maiores instituições de nossa
sociedade, responsável por relações sociais
de aprendizado e conhecimento, mantenedora
de culturas e teorias que proporciona diversas
experiências, a qualificarmos também como
transmissora de valores e preconceitos.

A ESCOLA COMO UM AMBIENTE
ANTIRRACISTA
As DCNEB, apresentam que políticas
públicas a respeito de ações que combatam
o racismo, são demandas de reparação que o
Estado e toda a sociedade devam tomar. Podem ser encaradas como medidas que recompensem os sofrimentos dos descendentes de
africanos que foram feitos escravos, de agravos psicológicos, sociais materiais e educacionais e políticos que esses indivíduos receberam como herança da escravidão.
Essas políticas, também buscam eliminar o racismo cultural fortalecido ao longo
dos anos em virtude das políticas de branqueamento da população, que alicerçaram privilégios exclusivos para um grupo específico, que
governou e que ainda governa nosso país.
Considera a Lei nº 9.394/96 em seu artigo 22 que a
Educação Infantil é parte integrante da Educação Básica, cujas finalidades são desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa dimensão de instituição voltada à introdução das crianças
na cultura e à apropriação por elas de conhecimentos
básicos requer tanto seu acolhimento quanto sua adequada interpretação em relação às crianças pequenas
(BRASIL 2013, p. 84).

Brasil (2013) destaca que não se trata de mudar o foco etnocêntrico marcado pela
raiz europeia, pela raiz africana e sim de ampliar os currículos escolares para trabalharem
a diversidade racial, social e econômica, considerando a diversidade cultural brasileira. Nesta
perspectiva, Brasil (2013) mostra que cabe às
escolas incluir em seus contextos de estudos,
atividades e ações, projetos que valorizem cotidianamente todas as contribuições histórico-culturais dos africanos, indígenas, descendentes de asiáticos e europeus.
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A autonomia dos estabelecimentos de ensino, segundo as DCNEB devem:
compor os projetos pedagógicos, no cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, permite que se valham
da colaboração das comunidades a que a escola serve,
do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento
Negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias de incluir nas vivências
promovidas pela escola, inclusive em conteúdo de disciplinas, as temáticas em questão. Caberá, aos sistemas de
ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos
estabelecimentos de ensino e aos professores, com base
neste parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidades
de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá, aos administradores
dos sistemas de ensino e das mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico
e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os
trabalhos desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão
complexas, muito pouco tratadas, tanto na formação inicial
como continuada de professores, sejam abordadas de
maneira resumida, incompleta, com erros (BRASIL, 2013,
p.503).

IGUALDADE RACIAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O caráter da escola, de propiciar instrução comum à muitas pessoas, ao longo
do tempo é responsável à enormes transformações sociais, políticas e econômicas mundialmente falando, tendo como princípio geral
a igualdade. Considerando as Instituições de
Educação Infantil como ambientes que contribuem com a formação das identidades infantis,
possuindo o papel socializador ao desenvolvimento das crianças e seus pares, estas devem
ampliar conhecimentos e vivências na infância.

Segundo o pensamento de Carvalho
(2011), as instituições de Educação Infantil
precisam por meio de uma proposta bem fundamentada, propiciar situações, que auxiliem
no desenvolvimento das capacidades infantis,
através dos princípios de cuidado e brincadeiEntendemos então que, cabem aos es- ras. Estas especificidades dentro da Educação
tabelecimentos de ensino a responsabilidade de Infantil, de maneira integrada facilitam ações
acabar com o modo desleal e diminuído de tratar socializadoras, relacionais e culturais.
a contribuição dos africanos escravizados, bem
como de seus descendentes para a construção
Para Carvalho (2011), o trabalho dos
de nossa sociedade brasileira. Nos estabeleci- profissionais muitas vezes, organiza-se busmentos de Educação Básica, nos níveis de Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação cando separar os cuidados físicos que asseMédia, Educação de Jovens e Adultos, Educação guram higiene corporal e segurança física das
Superior, devem manter e disseminar o registro de crianças, das ações entendidas como práticas
histórias contadas por negros brasileiros, quilom- pedagógicas “escolares”, que favorecem a exbolas, comunidades negras urbanas e rurais.
pressão das diferentes linguagens. Esta sepaApoiando os professores na elaboração ração entre o cuidado e o pedagógico deve
de projetos, planos de aula, estruturação, adapta- ser dosada considerando as necessidades das
ções de ações e métodos educacionais, para o crianças, observando, ouvindo e respeitandofortalecimento de inclusão curricular de conteúdos
-as, compreendendo a criança pequena como
sobre a História Africana, Afro-Brasileira e Educaum ser capaz e competente. A autora, acredita
ção das Relações Étnico Racial.
que a maioria das atividades dentro do univerAs Instituições de Ensino podem mape- so escolar infantil têm tido uma tendência a sear e divulgar as experiências pedagógicas em to- parar, selecionar ou mesmo negar algumas as
dos os níveis de ensino referente ao tema, assim informações do mundo externo.
como levantamento de dúvidas e dificuldades do
trabalho docente em relação ao trabalho com a
As interações que os bebês e as crianquestão racial na escola e seus encaminhamen- ças bem pequenas estabelecem desde cedo
tos. Também se faz necessário uma parceria eficom as pessoas próximas, com o meio em que
caz entre os sistemas de ensino, estabelecimentos
de ensino superior, centros de pesquisa, Núcleos estão inseridos e com as culturas de sua sociede Estudos Afro-Brasileiros, escolas, comunidade dade, comunidade, cidade, estado ou país, são
e movimentos sociais, conduzindo à formação de essenciais para a o entendimento do mundo
em que vive.
professores para a diversidade étnico-racial.
947

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

atitudes de aceitação, respeito e confiança no
outro, garantindo o acesso de todas as crianPara Bento (2011) identidade refere- ças a diferentes conhecimentos.
-se também à cidadania, assim a autora julga
Cabe então dizer que a Educação Inidentidade como ponto de partida para desdobramentos pedagógicos dentro de uma pers- fantil é de total importância para o fortalecimenpectiva de direito da criança. As experiências to e afirmação de identidades, o rompimento
de vida dos povos negros, a miscigenação, de imagens negativas e construções respeitoseus traços fenótipos, as experiências de dis- sas sobre todo e qualquer povo. Existe dentro
criminação raciais ocorridas durante anos, as desta etapa de ensino, a possibilidade de exconquistas em relação a consciência de seus pressão de linguagens mais diversas.
direitos civis de igualdade, são questões que
FORMANDO IDENTIDADE RACIAL NA
compõem o significado da identidade racial.

IDENTIDADE NA INFÂNCIA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Incentivar leitura de livros escritos por
autores negros, personagens negras, histórias
de contos e músicas africanas dentro da Educação Infantil é um bom começo para apresentar e valorizar a cultura negra. Pois coloca as
tradições e as produções negras no mesmo
patamar de igualdade intelectual da cultura
euro centrista.
É sabido através de estudos e pesquisas recentes, que a atenção dada à criança no
começo da vida é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Autoras como
Trindade (2011) aponta em seus estudos, que
neurocientistas descobriram admiráveis efeitos
que ocorrem no cérebro do bebê quando ele
recebe um estímulo apropriado de um adulto
ou de outra criança.
Segundo a autora, o estímulo oferecido
pode ser um gesto, um carinho, um a brincadeira, uma relação estimulante com um objeto
social ou um brinquedo por exemplo. Milhares
de neurônios se juntam por meio das sinapses
e formam uma espécie de ponte entre si, auxiliando de forma positiva no desenvolvimento
psicomotor da criança. Assim, podemos concluir, segundo pensamento de Trindade, que
por meio de uma proposta pedagógica bem
fundamentada, a instituição de Educação Infantil além de propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada, pode contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, favorecendo

Munanga (1986) citado por Bento
(2011), nos chama a atenção para o fato de
que a busca da identidade étnica é a própria
afirmação cultural. A cultura é a herança de uma
sociedade, o agrupamento de objetivos materiais que permitem ao grupo garantir ou afirmar
sua vida cotidiana.
Esses aspectos são transmitidos de geração a geração, para os demais membros da
sociedade, por meio de processos educativos
institucionalizados em escolas, igrejas, grupos
etc. Assim, os fatores históricos, linguísticos e
psicológicos fazem parte dos elementos essenciais de uma identidade coletiva.
Segundo Trindade (2011) se uma criança é o cerne do planejamento curricular, significa que ela deve ser respeitada como ser social
que possui uma história, pertencente a um grupo étnico-racial, a uma classe social, que constrói relações em harmonia com seu contexto de
origem. Estudos mais recentes realizados com
crianças defendem que elas, por meio de suas
interações, produzem culturas infantis.
O conceito de Culturas Infantis, que encontramos no Currículo da Cidade de São Paulo, estabelece que o processo de se colocar no
lugar do outro parece ser uma tarefa simples
para um adulto, porém para bebês e crianças
bem pequenas, não é algo muito fácil.
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As crianças estão formando funções
como a memória e fala, seus pensamentos
ainda estão em alinhamento com suas ações,
em um processo de organização. Os pequenos
ainda estão aprendendo a controlar a própria
vontade e se comportar dentro de certas regras
e combinados. Esta organização psicomotora é
um processo demorado que requer paciência e
entendimento dos adultos que estão em contato
direto com crianças e bebês.
A criança aprende brincando e trocando
experiências, de acordo com essas teorias, Trindade (2011) diz que, é por meio das brincadeiras que os bebês se apropriam de significados
construídos em coletivos sociais e atribuem a
esses significados sentidos únicos que direcionam seus modos de ser, sentir e agir. Bebês
e crianças bem pequenas, se desenvolvem e
produzem cultura a partir das experiências vivenciadas, em seus contextos e grupos sociais.

As culturas regionais se configuram
em diferentes formas, e a autora afirma, que
a convivência entre adultos e as crianças que
compõem um grupo, é importantíssima para a
produção de culturas, podendo muitas vezes,
modificar os modos de vida e de organização
de uma sociedade.
Pensemos em uma cidade projetada
para atender as peculiaridades da Infância, oferecendo praças com brinquedos, aumentando
seu número de escolas por exemplo. Não podemos deixar de pensar em uma sociedade
moderna que não tenha a preocupação com
seus pequenos cidadãos em crescimento. Para
Trindade (2011), o espaço de Educação Infantil, tem a responsabilidade de cuidar e educar,
seus profissionais devem se preocupar em proporcionar ações para uma educação promotora
da igualdade étnico-racial. Cabe ao professor
um papel especial: ser organizador, mediador e
elaborador de ambientes, materiais e atividades
que permitam às crianças construírem configurações distintas de pensar, sentir e atuar em relação a si e ao outro.

Deste modo, segundo a autora, a criança é sujeito ativo em seu processo de humanização, significando então, que ao se apropriar de
sentidos sociais, as crianças constituem formas
de ser, pensar e agir, de acordo com as diferenAo mediar a construção do conhecimenças, inerentes aos seus pertencimentos.
to, o professor deve contar também com o apoio
de toda comunidade escolar que compõem a
Entendemos então, que não importa em sua instituição de ensino, e com as famílias, que
que cultura e tradições o sujeito é nascido, se deve ser estimada como uma aliada primordial.
desde tenra idade ele tiver em seu convívio so- A relação entre a família e a escola de Educacial a oportunidade de trocas significativas com ção Infantil deve ser estreitada, para trabalhar
outras culturas, ele crescerá respeitando de a diversidade étnico-racial com as crianças. As
maneira natural, tradições, crenças e histórias famílias devem ser informadas sobre todas as
diferentes da sua. Portanto, a Educação Infantil atividades que serão realizadas com seus filhos,
tem papel fundamental em permitir o desenvol- os objetivos e sobretudo o resultado de ações
vimento humano e social de todas as crianças da U.E.
de diferentes crenças, classes, culturas e ancestralidades.
Outra coisa importante, é enriquecer as
práticas pedagógicas com elementos sobre a
O conhecimento e as culturas que com- cultura da criança, seus costumes familiares,
põem a sociedade e a valorização dos diferen- suas crenças, seus rituais religiosos etc. A divultes grupos étnico-raciais, são caminhos que gação de atividades realizadas pelas crianças,
devem ser percorridos por todos. Todos têm o pode ser uma maneira de se aproximar mais
direito de conhecer a história de seus ances- das famílias. Aproveitar as reuniões com os pais
trais, suas origens e as contribuições de seus ou conversas cotidianas individuais para trocar
povos e suas culturas regionais.
informações sobre o desenvolvimento de suas
intenções e atitudes cotidianas, é de extrema
importância para o estreitamento do laço entre
família e escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos pontos apresentados sobre o papel das instituições de ensino infantil e das
legislações oficiais que regulamentam aspectos políticos, jurídicos e sociais que garantem ações
racialmente igualitárias. Refletimos então no papel da Educação Infantil nesse contexto.
Podemos avaliar a Educação Infantil como um ambiente integrador que proporciona
cotidianamente relações interpessoais, nas convivências dos bebês, crianças bem pequenas e
adultos, possibilitando a constituição de vivências compartilhadas, em uma configuração pautada em direitos.
Acreditando também, que na fase da infância a equidade social, a solidariedade, a empatia, o respeito e a naturalidade das relações se desenvolvem com mais facilidade. Os Centros
de Educação Infantil são em muitos casos a primeira instituição a oferecer à criança um modo
de vivência social fora de seu ambiente familiar, pluralizando assim, experiências humanas.
Essa função social de acolhimento com cuidado em sua integridade educacional, compartilhada com a família e complementada com a função política e social de promoção à igualdade, trará oportunidades educacionais entre bebês e crianças de diferentes classes sociais,
costumes, raças, tradições e crenças.
Os marcos legais já citados, resultantes de um caminho histórico de ações, lutas e
mobilizações de grupos sociais que, buscam a valorização e o respeito as identidades raciais,
devem ser fundamentais para estruturar as ações pedagógicas. Leis e estatutos, são ferramentas
conceituais que se configuram como direitos civis e ajudam na desconstrução das percepções
desleais do racismo.
A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, africana e Indígena
nas Instituições de Educação Básica é uma conquista, podendo operar em direção ao aprofundamento da discriminação, diminuindo desvantagens e destruindo preconceitos, impedindo
atitudes racistas.
Definimos então, com base nos documentos aqui apresentados, que a educação para a
promoção da identidade étnica é um direito constitucional. De tal modo que, bebês e crianças se
reconheçam em suas identidades, seus fenótipos, suas cores de pele, suas crenças, suas histórias, ancestralidades, referências familiares e realidades sociais, abrangendo de maneira efetiva,
a compreensão da diversidade étnica e racial do mundo que os cercam.
Concluímos que, as instituições de Educação Infantil, bem
como todas as outras em todos os níveis de ensino, são espaços de
formação e de construção das identidades sociais. Devendo estar
comprometidas, de tal modo a contribuírem com a transformação
social e combatendo a todos os tipos de preconceitos raciais.
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ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA DISLEXIA

RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo demonstrar que o aluno disléxico pode
aprender, e que o que é necessário para que esse aprendizado ocorra e mudando a
forma de ensinar, buscando novos métodos para criar gosto pelo aprendizado e pelo domínio da linguagem. Conhecer o significado e os sintomas da dislexia favorece educadores,
pais e demais profissionais da área educacional que lidam com as crianças e precisam de
informações para compreender as dificuldades específicas de aprendizagens. Para o embasamento deste artigo e alcance dos objetivos propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa
Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no estudo de diversos autores que trabalham sobre
a temática proposta.

Palavras-chave: Dislexia; Educação; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

P

ara iniciar este artigo, é necessário salientar que para o ser humano é essencial
compreender para entender, parece igual, mas não é, é necessário ter sentido para
entender. Este é um dos motivos da dificuldade e do entrave da alfabetização
para o indivíduo disléxico.
O indivíduo disléxico não consegue dar sentido ao signo, e não associar o som que a
sílaba representa. De acordo com “o Manual Diagnóstico e Estáticos de Transtornos Mentais- DSM-IV(1995)”. O diagnóstico só pode ser realizado se à incapacidade interferir significativamente no desempenho escolar ou nas atividades cotidianas que necessitam utilizar
as habilidades da leitura e da escrita.
Segundo Inhame e Nico (2003), da ABD, o diagnóstico deve ser feito por uma equipe
multidisciplinar. O diagnóstico é essencial para que se inicie um tratamento mais eficaz e apropriado para esse tipo de distúrbio. O aluno disléxico precisa ser avaliado por um psicólogo, um
psicopedagogo, um fonoaudiólogo e se possível por um neurologista também.
É preciso que pais, educadores e a equipe multidisciplinar se dediquem para auxiliar
e trocar informações para se desenvolver um trabalho mais eficaz e significativo para os alunos
com dislexia. Esta é um distúrbio neurobiológico de origem genética, que não permite que o
indivíduo decodifique a linguagem escrita, signos e sons pertinentes a ela. Mas não é uma deficiência.
Esse distúrbio é identificado no início da alfabetização, e podem ser confundidos com
falta de interesse do aluno e ou preguiça, os pais e educadores têm um papel fundamental na
descoberta dos diagnósticos, pois eles conhecem bem as características das crianças. Segundo o International Dyslexia Society, “na dislexia deve ser sempre observado que as diferenças
são pessoais, o diagnóstico é clínico, o entendimento é científico e o tratamento é educacional”.
Para tanto, é necessário saber realmente o que está acontecendo com esse aluno sem ficar
rotulando o mesmo.
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ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA
DISLEXIA
A Constituição Federal de 1988, a Lei
9.394/96 e a legislação do Conselho Nacional
de Educação dão amplo amparo aos educandos com dificuldades de aprendizagem relacionadas com a linguagem (dislexia, disgrafia e
disortografia).

Affonso et al. (2011) esclarece que no
Brasil cerca de 30% a 40% das crianças das
séries iniciais manifestam alguma dificuldade
escolar, destes 3% a 5% manifestam transtornos de aprendizagem, do qual o distúrbio mais
encontrado é a dislexia, também conhecido
como transtorno específico de leitura:

A aquisição do código escrito é um marco importante na vida das crianças. Entretanto, algumas crianças
não conseguem apropriar-se desse código e passam
a ver a linguagem escrita como algo impossível de ser
apreendido. Inserida nesse contexto de dificuldades na
apropriação do código escrito está a dislexia (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p. 194).

É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência
leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam de um
défice fonológico, inesperado, em relação às outras capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente podem surgir dificuldades de compreensão leitora, experiências de leitura reduzida que pode
impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais (PINTO, 2012, p.22).

A dislexia é a maior incidência e merece toda atenção por parte dos gestores de
política educacional, especialmente os de educação especial. Em tempos de inclusão de todos, particularmente dos portadores de necessidades educativas especiais, não teria sentido
colocar os disléxicos numa sala à parte.

Aluno disléxico tem muito a oferecer
para os colegas e muito a receber deles. Essa
troca de saberes, além de afetos, competências e habilidades só faz crescer a amizade,
a cooperação e a solidariedade (CORDÃO,
2004).

Diante disso, há que se atentar, cada
vez mais, para que direitos, historicamente
conquistados, sejam assegurados e possam
Levando em consideração o tema cenproporcionar condições adequadas à inclusão
tral desta pesquisa é importante ressaltar que
escolar e social de todos os alunos.
existem várias definições acerca da dislexia.
Mas de acordo com Pinto (2012), em 2003 foi
adotada a seguinte definição pela Associação
Segundo essa a Associação BrasileiInternacional de Dislexia, [...] a dislexia é uma
ra de Dislexia, a dislexia é definida como uma
incapacidade específica de aprendizagem de
dificuldade ou transtorno de aprendizagem na
origem neurobiológica:
área da leitura, escrita e soletração, sendo o
distúrbio de maior incidência nas salas de aula:
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Um transtorno específico de aquisição e do desenvolvimento da aprendizagem da leitura, caracterizado por
um rendimento em leitura inferior ao esperado para a
idade e que não se caracteriza como o resultado direto de comprometimento da inteligência geral, lesões
neurológicas, problemas visuais ou auditivos, distúrbios
emocionais ou escolarização inadequada (ALVES et al,
2011, p.30).

Ao contrário do que muitos pensam a
dislexia não é o resultado da má alfabetização,
desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. A dislexia é um
transtorno que aparece claramente na escola
durante a alfabetização.

Um dos motivos ligados à dificuldade
de aprendizagem é a dislexia, a qual é designada como um distúrbio da aprendizagem relacionado à aquisição da leitura e da escrita.

Desde final da década de 1980, a começar pelos dispositivos constitucionais, outros tantos documentos legais sobre educação
buscam responder às demandas da população em geral e alguns desses visam a atender
às necessidades de segmentos específicos da
população, como o daquelas com necessidades educacionais especiais (CORDÃO, 2004).

É hereditária e congênita, sem causas
culturais, intelectuais e emocionais. (KAPPES
et at 2012, PIMENTA, 2012, p.1). A palavra dislexia é derivada do grego “dis” (dificuldade) e
“lexia” (linguagem), sendo definida como uma
falta de habilidade na linguagem que se reflete
na leitura (Associação Nacional de Dislexia).

No âmbito escolar, crianças que, durante o processo educacional, demonstram dificuldades de aprendizagem, limitações no processo de desenvolvimento, dificuldades não
vinculadas a uma causa orgânica específica ou
dificuldade de comunicação são consideradas
crianças que apresentam algum tipo de necessidades especial.

Segundo Larousse (2001) é a “dificuldade na aprendizagem da leitura caracterizada
pela confusão e inversão de certas letras”. Conhecer o significado e os sintomas da dislexia
favorece educadores, pais e demais profissionais da área educacional que lidam com as
crianças e precisam de informações para compreender as dificuldades específicas de aprendizagens daquelas que apresentam distúrbios.

E a escola precisa ser apropriada e ter
condições para assumir um compromisso com
essas crianças: “É o fato das instituições de
ensino, sendo estas públicas ou privadas, independentemente do nível social, em sua maioria
não fornecem uma resposta adequada e, em
tempo hábil, às crianças que apresentam problemas de leitura e de escrita no ensino fundamental” (ELLIS, 1995 apud EVANS, 2012, p.3).

No processo de ensino aprendizagem,
vários fatores contribuem para o não sucesso
de muitos alunos que de forma errônea são
considerados incapazes de aprender, não sendo analisadas as causas e algumas maneiras
de lidar com tais situações.

Segundo Garcia (1998, p.40), “as dificuldades de aprendizagem da leitura, podem
ser caracterizadas por dificuldades relacionadas com as tarefas de leitura; por alterações na
leitura causadas por déficits culturais, econômicos e motivacionais.”
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É o que justifica a dificuldade da criança no início do processo de aprendizagem da
leitura e da escrita, uma vez que existem diversas causas que levam à criança a ser uma
disléxica.

É preciso disponibilizar recursos de auxílio a alunos com dificuldades, a escola precisa ser receptiva ao projeto de parceria com os
pais e com os profissionais responsáveis pelo
acompanhamento do aluno.

Para Drouet (2003) a definição de dislexia: Um conjunto de distúrbios neuropsicológicos apresentados no processo de aprendizagem, revelando-se por dificuldade em leitura e
escrita, isto é, em extrair um significado dos sinais gráficos (letras, números, notas musicais),
sem que haja um déficit intelectual grave.

E, é ainda necessário trabalhar com o
conhecimento, respeitar as diferenças individuais e avaliar o aluno pelos progressos que
alcança e não comparativamente com o grupo
da classe, conforme SASSAKI (2002).

Outra teoria apresentada na tentativa
de explicar a dificuldade na leitura foi a do oftalmologista escocês, J. Hinshelwood, este apresenta em seu livro Cegueira Verbal Congénita
(1917), a ideia de que a dificuldade em leitura
poderia ser resultado do subdesenvolvimento
da circunvolução angular (HENNIGH, 2003).

A aquisição da leitura e da escrita é
um processo completo e não apenas mera
memorização, mas trata-se de compreensão
do que é uma forma escrita alfabética, e de
acordo com o fonoaudiólogo Jaime Luiz Zorzi
(2006) a situação que gera o aprendizado está
reunida em três elementos: Quem aprende e
quem ensina o método utilizado que se dará
pela relação entre o aprendiz e a língua.

Hennigh (2003) embasada em Hinshelwood (1917) e
Richardson (1989) relata que o trabalho desenvolvido
pelo oftalmologista J. Hinshelwood:

A escrita alfabética foi construída por
meio de certas propriedades da fala, a
palavra pode ser decomposta em unidades
Foi essencialmente conduzido com base em exames menores, as sílabas, que por sua vez menorealizado no decurso de autópsias, tendo levantado a res ainda, que são os são os fonemas:
possibilidade de o subdesenvolvimento cerebral pode
ser também o resultado de doenças, de lesões infligidas à nascença ou de uma predisposição genética
(HENNIGH, 2003, p.14-15).

Segundo qual a dislexia causada pela insuficiente dominância do hemisfério cerebral sobre o outro. Quando
um indivíduo via um símbolo, os hemisférios direito e
esquerdo do cérebro iriam codifica-lo de forma independente. A versão de cada um dos hemisférios seria
o reverso, a imagem do espelho, do outro. A confusão
resultaria do facto de não se registrar uma dominância
de um dos hemisférios do cérebro sobre o outro. Até
que tal dominância fosse estabelecida, haveria uma incerteza sobre qual das imagens em espelho deveria ser
seguida e, assim, o problema das inversões persiste
(HENNIGH, 2003, p.15).

A dislexia torna-se evidente na época da alfabetização,
embora alguns sintomas já estejam presentes em fases anteriores. Apesar de instrução convencional, adequada inteligência e oportunidade sociocultural e sem
distúrbios cognitivos fundamentais, a criança falha no
processo da aquisição da linguagem (NICCO, 2005, p.
87).

Essa ideia levou a representação de
símbolos e letras. O ato de ler requer uma reflexão sobre as estruturas sonoras das palavras,
que são formadas por um número reduzido de
fonemas. Vários problemas de aprendizagem
têm sua origem no desenvolvimento da fala.

957

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

É importante ressaltar que inicialmente
ao se falar sobre a dificuldade de leitura e da
escrita, esta era denominada como afasia. Isto
significa perda ou diminuição da capacidade
de usar ou compreender palavras, decorrente
de uma lesão cerebral.

O termo existe desde o início do século
XIX. Foram descritos quatro tipos de afasia:

Primeiro, temos a afasia de recepção ou sensorial que
consiste na alteração da recepção de signos verbais
e, consequentemente, na dificuldade de compreender
enunciados. Em segundo lugar, a afasia motora e gráfica, a qual consiste a dificuldade em expressar pensamentos por escrito. Em terceiro lugar, a alexia, a qual
corresponde a dificuldade em ler. Por fim, a agrafia, que
se traduz na dificuldade de escrever (RICHARDSON,
1992 apud HENNIGH, 2003, p.13).

No entanto Alves et al (2011), aponta
que o conceito mais aceito atualmente é definido como:
Um transtorno específico de aquisição e do desenvolvimento da aprendizagem da leitura, caracterizado por
um rendimento em leitura inferior ao esperado para a
idade e que não se caracteriza como o resultado direto de comprometimento da inteligência geral, lesões
neurológicas, problemas visuais ou auditivos, distúrbios
emocionais ou escolarização inadequada (ALVES et al,
2011, p.30).

E, Evans (2006) ressalta que não se deve
homogeneizar estas características em relação às
crianças, pois cada indivíduo pode apresentar características distintas umas das outras.
E, ainda segundo Zorzi o aprendizado da
língua, o ato de falar, requer domínio do sistema
de uma linguagem, e isso se dá de uma forma
quase automática sem que o indivíduo se dê conta de como acontece.

O fonoaudiólogo explica que é possíOutra definição é a apresentada por
vel observar que algumas crianças pequenas
Davis (2004), que a define como sendo:
apresentam certa dificuldade em falar, e desenvolvem a linguagem um pouco mais tarde do
que a média e produzem os fonemas de forma
Um tipo de desorientação causada por uma habilidade imperfeita, e outras ainda têm dificuldades na
cognitiva natural que pode substituir percepções sen- apreensão e ampliação do vocabulário, e na
soriais normais por conceituações; dificuldades com habilidade de formar frases e de compreleitura, escrita, fala e direção, que se originam de 12
ender uma situação que requer o processadesorientações desencadeadas por confusões com remento de uma grande quantidade de informação
lação aos símbolos. A dislexia se origina de um talento
a ser decodificada.
perceptivo (DAVIS, 2004, p.38).

A definição adotada pela Associação
Brasileira de Dislexia em 2003 descreve a dislexia como sendo a:

Incapacidade específica de aprendizagem de origem
neurobiológica. É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa
competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam de um défice fonológico, inesperado, em relação
às outras capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente podem surgir dificuldades de
compreensão leitora, experiências de leitura reduzida
que pode impedir o desenvolvimento do vocabulário e
dos conhecimentos gerais (PINTO, 2012, p.22).

Snowling (1995) afirma que caso a representação fonológica não se encontre assimilada,
a criança poderá sentir dificuldades na aprendizagem. É o que ocorre com a criança deste estudo.
Ela não compreende a representação fonológica
e, portanto, apresenta tais dificuldades na aprendizagem. Na aritmética, em cálculos matemáticos,
é evidente sua dificuldade em expor os resultados
obtidos nas quantidades. Diante da falta de atenção, a criança apresenta-se dispersa quando as
pessoas falam.
Assim, descartando os problemas cognitivos conclui-se que o que há é um distúrbio específico de linguagem. Esses indivíduos são
fortes candidatos a terem problemas de leitura e
escrita. Daí a importância da intervenção nos primeiros sinais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de ensino aprendizagem, vários fatores contribuem para o não sucesso de
muitos alunos que de forma errônea são considerados incapazes de aprender, não sendo analisadas as causas e algumas maneiras de lidar com tais situações.
Um dos motivos ligados à dificuldade de aprendizagem é a dislexia, a qual é designada
como um distúrbio da aprendizagem relacionado à aquisição da leitura e da escrita. A dislexia é
considerada um problema de linguagem e vem sendo amplamente discutida nas áreas médica
e educacional, objetivando compreender as origens, comprometimento para quem a possui e as
possíveis intervenções para ajudar ao sujeito que tem habilidades em diferentes atividades, mas
não conseguem um desenvolvimento normal ao aprender a leitura e a escrita.
Para que a criança disléxica possa ter um bom desenvolvimento na aprendizagem é necessário que haja determinação da família para conduzir a criança aos tratamentos necessários,
para evitar frustrações e prejuízos futuros, tanto na vida acadêmica como profissional.
É válido elucidar a importância do diagnóstico precoce para o melhor desenvolvimento
do sujeito e assim apresentar possíveis formas de intervenção, conforme salientado no trabalho
não existe uma exclusiva que atenda a todos os disléxicos, e atividades que possam auxiliar no
desenvolvimento do disléxico e ainda analisar atividades desenvolvidas por um disléxico.
O professor deve exercer o papel de facilitador e orientador, proporcionando um ambiente estimulante, também podem incluir atividades que trabalhem com a consciência fonológica;
atividades multissensoriais; trabalhar com a leitura de forma que desperte o interesse do aluno
por esta; a minimização do rótulo disléxico deve ser trabalhado, para que este não sofra com
situações vexatórias.
Por fim, é necessário que pais, professores e educadores saibam que muitas crianças
apresentam dislexia, o que poderá ser confundido com preguiça ou falta de disciplina.
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A RELEVÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM INFANTIL

RESUMO: O lúdico faz parte do processo ensino aprendizagem da criança e totalidade do seu
contexto infantil, e por meio que possibilita um recurso de desenvolvimento, seja na área
comportamental, social, motor e afetiva da criança nos seus primeiros conhecimentos de
mundo real e concreto. Por meio da ludicidade a criança encontra satisfação e socializa com
seu ambiente infantil com grande prazer, brincando aprende e desenvolve capacitação, além
de produzir realidade com um pensamento criativo e inovador, expressando emoções de alegria, gozo, tristeza, queixas, dificuldades e por meio da fala seria muito difícil à expressão
verbal. O presente artigo tem como objetivo retratar a relevância do lúdico no processo ensino aprendizagem infantil, compreender a importância das atividades de jogos, brincadeiras,
dinâmicas e interação social em seu ambiente de sala de aula.

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Ensino; Infantil; Brincadeira.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como principal objetivo, abordar a relevância do lúdico no
processo ensino aprendizagem na educação infantil, trata-se de um trabalho
acadêmico. Pesquisas bibliográficas foram realizadas para conhecimento empírico do assunto e assim tratar com maior propriedade e algumas experiências em sala de aula
conforme ambiente vivenciado no período pedagógico e com as crianças.
A ludicidade na educação infantil: uma atitude e postura pedagógica. O lúdico na infância tem uma importância na vida da criança com resultados significativos na fase adulta gerando
base de desenvolvimento cognitivo. O professor da educação infantil deve ser criativo e sempre
buscando estratégias para trazer a ludicidade em suas aulas de forma muito responsável e agradável, pois o brincar para a criança é importantíssimo em sua fase inicial do ciclo de vida.
Entendo que das várias funções do professor o ensinar de forma lúdica deve ser sempre
situações de ensino aprendizagem conduzindo a criança a socializar de forma descontraída e
divertida e expressando à sua maneira de ver e viver o mundo, com situação bem definidas.
Para isto o professor precisa ter estratégias e plano de aula pedagógico bem estruturado
de como avaliar e mensurar o nível de aprendizado dos seus alunos, analisando os seus pontos
fortes e pontos de melhorias e se possível refazer o seu planejamento didático.
Com essa metodologia do pedagogo em sala de aula ou em outros ambientes escolar
para diagnosticar que precisa melhorar e analisar possibilidades de avarias e caso existir necessidade refazer avaliação no plano de aula para atingir efetivamente os resultados esperado no
processo de ensino aprendizagem.
Portanto, o brincar para a criança é fundamental, pois por meio de momentos lúdicos,
desenvolve questões como convívio social, autonomia, aspectos psicomotores, psicomotricidade e traz aprendizagens significativas, que as crianças levarão por toda vida.
O educador da educação infantil deve ter conhecimento profundo dos conteúdos curriculares das disciplinas, tendo consciência do perfil dos seus alunos, independente da idade dos
mesmos, identificando os pontos fracos e fortes, desenvolvendo melhorias por meio do brincar,
possa trazer uma aprendizagem significativa, satisfação da interação e socialização dentro do
contexto da vivência da criança com os coleguinhas de aula.
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No entanto é importante de tal prática
seja desenvolvida por educadores competentes no desenvolvimento diário contribuindo na
As crianças têm um modo único e pes- construção de pessoas com pensamentos criasoal de ser e habitar o seu universo ao qual tivos e dinâmicos.
habita, elas correspondem no desenvolvimento
de relações sociais, nos processos de ensino é preciso mexer com a formação e, sobretudo com a
aprendizagem e de conhecimento já na face sensibilidade dos professores, acreditamos na importância da formação sistematizada e contínua que aconinicial do ciclo da sua existência.
teça em várias frentes para que se possa alicerçar o
O posicionamento das crianças em seu acordar desse sujeito lúdico que parece estar adormeambiente escolar, familiar ou social acontece cido. Para muitos estudiosos, a teoria e a prática são
pelo observar as práticas cotidianas das ativi- indispensáveis no processo ensino aprendizagem, se a
dades dos adultos, um desenvolvimento que formação acadêmica não priorizar isso, os educadores
possibilitam que as mesmas construam suas encontrarão muitas dificuldades para detectar e se familiarizar com uma atitude lúdica (GONÇALVES, 2013,
próprias habilidades.
p. 15).
Portanto, um fator de relevância é o de
compreender que as praticas infantis não são
A prática do lúdico tem seus princípios
independentes das praticas adultas, dos meios
de expressões, dos objetos que elas utilizam que permite valorizar o lado intelectual do indiariamente, mas se edificam de outra forma divíduo que o molda na educação levando as
atividades para que possa brincar sentir, viver,
diferente.
Contudo, as crianças em seus ambien- trocar alegrias, afetos e emoções.
tes sociais, automaticamente agregam culturas
A transmissão de conhecimentos e
de crianças, e a analisar sobre estas práticas competências de ordem lúdica, de hábitos
corriqueiras nos possibilita perceber as diferen- mentais, hábitos de vida, tecnologias intelectes culturas infantis.
tuais da vida cotidiana que têm relações com
A partir de sua vivencia em seu uni- as práticas escolares são fundamentais para o
verso infantil, por meio de brincadeiras, jogos, ingresso e o sucesso na cultura escolar.
atividades artísticas e entre outros ou com os
Alguns autores compreendem que a
educadores, realizando tarefas e afazeres de
prática de atividades culturais durante a infânatividades educacionais ou rotineiras, elas acacia tem fator positivo sobre as práticas cultubam por desenvolver características próprias.
É importante salientar que o brincar rais da vida adulta. Essa prática na infância,
não põe em risco a competência do professor, ou seja, no ambiente escolar, como: leitura,
pois esse momento promove uma interação passeios culturais, atividades esportivas, peentre alunos e educadores, fortalecendo o con- ças teatrais, estimulam em muito o crescimento e desenvolvimento intelectual e cognitivo da
vívio social e cultural do ensino.
Conforme Gonçalves (2013) “a ludici- criança e sua socialização. Portanto, a prática
dade é uma necessidade do ser humano em de realização de atividades culturais oferecidas
qualquer idade e não pode ser vista apenas para a criança na escola é fundamental, e de
como diversão, o desenvolvimento do aspec- grande relevância a participação dos pais nesto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvol- se processo de ensino aprendizagem, pois a
vimento pessoal, social e cultural e colabora ludicidade como ferramenta pedagógica contripara uma boa saúde mental”.
bui para essa aproximação cultural e social da
Com base nessa citação do autor aci- criança, escola e família, fatores de importânma, podemos considerar que é importante que
cia para a criança.
os professores da educação infantil se aproLogo, as instituições escolares necespriem dessa percepção lúdica de resultados
efetivos na construção da formação da criança sitam pautar suas atividades em uma proposta
pedagógica, esse seria o plano orientador da
para sua prática diária como ser humano.
instituição escolar, o qual define os objetivos

A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA

965

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

a serem alcançados com a participação da
equipe gestora, com proposta clara e metas
que os professores devem alcançar ao longo
do projeto pedagógico. Objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos;
deverá ser elaborado sempre em um processo
coletivo, com a participação de todos, inclusive
comunidade escolar.
Pois, essa proposta pedagógica contribuirá no desenvolvimento da unidade escolar
para o crescimento intelectual da criança, sabendo que o brincar a criança expressa seus
anseios a maneira como percebendo o seu
universo que a cerca:

Portanto, o lúdico compõe e facilita o
processo de construção de ensino aprendizagem da criança, sendo observada como a
linguagem infantil que estabelece uma relação
com a realidade imediata do educando, vista
como uma experiência criativa que há necessidade de esforço e dedicação. É importante salientar que o brincar não é somente “o
brincar por brincar”, mas sim sua relevância
para quem brinca, pois está sendo analisado
o desenvolvimento do aprender, que abrange
crianças e até mesmo os adultos, interagindo
com as mesmas agregam valores pessoais e
culturais:

Reconhecendo-se em um meio e como parte dele,
criando a própria brincadeira e interagindo com todos
que a rodeiam. Além de ter suas necessidades satisfeitas, que são: adquirir novos conhecimentos, habilidades, pensamentos e entendimentos coerentes e lógicos. A infância é uma fase privilegiada, pois nessa
etapa as crianças estão se descobrindo e a seus pares,
uma vez que, estão saindo da fase egocêntrica e passam a entender o mundo que em que estão inseridas a
partir das regras estabelecidas nas brincadeiras (BIASI,
2018, p. 13).

O brincar é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e formação de caráter educacional e social. Ele envolve complexos processos de
articulação entre o velho e o novo, entre a experiência
a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia, sendo marcado como uma forma particular de
relação com o mundo, distanciando-se da realidade da
vida comum, ainda que nela referenciada, a brincadeira
é de fundamental importância para o desenvolvimento
infantil, na medida em que a criança pode transformar
e produzir novos significados. O brincar não só requer
aprendizagem como também constitui um espaço de
aprendizagem (SOUZA, 2017, p. 6).

Compreendo que a brincadeira na infância, exprime muitas formas de como a criança se apropria da vida, que ocorre por meio
de sucessão de cultura, as quais, ordena, organiza, desorganiza, o seu ambiente, podendo
expressar muitas sensações, medos, desejos,
comportamentos e conhecimentos novos que
vão sendo adicionados a sua vivência diária e
cotidiana.
Ao brincar a criança pode entender
como as coisas funcionam, pois na brincadeira
elas aprendem de forma pedagógica os seus
limites e que existem regras a serem respeitadas, disciplinas a serem aplicadas conforme a
conduta da mesma na sua vivência com outras
crianças aprendem também a conviver com os
amiguinhos e principalmente ganhar e perder.
Conforme Souza (2016) “A brincadeira
ganha cada vez mais espaço nas escolas e,
para desempenhar bem o seu papel de professor nesse novo contexto, este deverá modificar
sua postura frente à classe”.

O brincar ou brincadeira, entendemos
a sua real importância no processo ensino
aprendizagem no contexto atual pedagógico,
considerando sua realidade do desenvolvimento do educando. Sua importância reside no fato
de ser uma ação livre, espontânea e prazerosa,
agregando valores que produzirão resultados
significativos na aprendizagem.
Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, criativas, compartilhar brincadeiras com outras
pessoas, expressar sua individualidade e a
sua identidade, explorar a natureza, os objetos,
comunicar-se, participar da cultura lúdica para
compreender seu universo.
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Logo, é importante tratar esse assunto,
A CRIANÇA E O LÚDICO NO PROCESSO
pois
a
uma
grande diferença entre brincar em
DE APRENDIZAGEM
A ludicidade no processo de aprendizagem remete para jogos e divertimento, por
meio do lúdico a criança desenvolve um olhar
construtivo do mundo ao qual ela vivencia.
Contudo, na brincadeira e atividades de jogos
criativos e práticas esportivas, a criança experimenta conhecer o novo, suas texturas, cores,
formas e sabores, ainda por meio do brincar a
criança aprender como se portar no convívio
social e estimula o desenvolvimento do corpo,
cognitivo, social e afetivo.
A brincadeira cria uma plataforma entre
o imaginável e a realidade, levando a criança
solucionar problemas e até mesmo momento
de adversidade por meio da situação exposta,
ampliando assim seu horizonte de mundo, desenvolvendo suas competências, habilidades e
atitudes. O brincar para criança faz parte do
seu mundo presente e atual e como consequência desta atividade gera prazer e simultaneamente o aprendizado, independente da classe
social ou faixa etária a criança tem satisfação
de brincar, correr, pular, rir, chorar, jogar estas
atividades devem ser entendidas pelos pais
e professores, que por meio do brincar elas
aprendem. A atividade lúdica na vida da criança traz vários aspectos positivos como preparar para vida, traz uma liberdade de ação,
autonomia, possibilidade de repetição de experiências e uma realização simbólica dos desejos através da imaginação.
Compreendo que o educar etimologicamente significa, portanto propiciar situações
de carinho, apreço, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e espontânea por parte dos educadores e pais: Segundo
Biasi (2018, p. 5) comenta:
O desafio atualmente é proporcionar as crianças experiências diversas entre elas no brincar no espaço educativo. Para tanto os problemas da educação infantil que
atendem crianças 0 a 5 anos de idades, e professores,
que atendem crianças de seis anos no primeiro ano da
alfabetização precisam rever os seus conceitos sobre a
brincadeira para aproximar de sua prática cotidiana, e
dessa forma o lúdico como parte integrante do processo educativo (BIASI, 2018, p. 5).

casa com os pais, irmãos, primos e amigos do
quem desenvolver atividades lúdicas no ambiente escolar, pois está ligado diretamente no
plano pedagógico do aprendizado, na escola
tem um propósito uma finalidade, em casa geralmente as crianças brincam de forma livre:
Muitas vezes uma criança, aparentemente, não aprende, mas quando atendida, observada por uma equipe multiprofissional, não apresenta uma patologia de
aprendizagem. Na maioria dos casos trata-se de crianças que precisam de uma atenção especial por parte
dos professores, dos pais ou dos seus responsáveis.
Cada criança é diferente uma da outra, cada uma tem
seu ritmo de desenvolvimento físico e mental, seu estilo,
seu jeito de aprender (PINTO, 2003, p. 99).

Por meio do brincar torna a criança mais
criativa, social, curiosa e desenvolve o senso de
curiosidade, traz independência em alguma situação da vida, facilita o convívio no ambiente
familiar e escolar, aspectos psicomotores e da
linguagem e traz aprendizagens significativas ao
longo da infantil e capacidade no processo de
ensino aprendizagem.
Portanto o brincar é um agente comunicador, e cabe ao professor e responsáveis estimular ambientes que promovam a ludicidade
para as crianças, sejam no convívio familiar, atividades no parque, utilizando as redes sociais,
internet, jogos digitais, bonecos e brincadeiras,
estimulando a imaginação e a fantasia. Pois é
brincando que a criança se descobre, aprende,
inventa, desenvolve conhecimentos, habilidades
e atitudes positivas. Logo pais, professores e
educadores devem proporcionar momento de
brincadeiras, fazendo que os tornem futuros cidadãos críticos reflexivos, com bons hábitos e
boas práticas em sociedade.
A brincadeira desenvolve a capacidade motora e cognitiva das crianças construindo
um ambiente de socialização das mesmas, por
meio das atividades pedagógicas e criativas dos
professores, criando um ambiente harmonioso e
propício para o ensino aprendizagem, alicerçando a vivência cultural e familiar da criança, por
meio dessas práticas descobre o universo de
possibilidades de crescimento intelectual.
Logo, a importância de uma equipe gestora qualificada com métodos de atividades efetivas, criando assim um ambiente agradável e
acolhedor para as crianças em um universo em
pleno desenvolvimento.
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educação infantil. Para Siqueira (2001, p. 19)
“a ludicidade está presente em várias atividades no cotidiano da criança, e que ela existe
O universo da criança em relação ao independentemente do seu uso educacional”:
adulto diferencia em muitos aspectos, pois nele
Os jogos de exercícios físicos tornam impulso no iníexiste a magia, o encanto da imaginação do faz cio do século XVII, sendo recomendada pelos médicos
de conta, o sonhar, e por meio da brincadeira como atividades saudáveis a mente e ao corpo. Esses
a socialização dá seus primeiros passos rumo jogos receberam a conotação patriótica, uma vez que
ao desenvolvimento social e a construção da são utilizados de forma a preparar os jovens e crianças
aprendizagem. Conforme Souza (2016, p. 20): para determinadas situações adversas da vida, sendo

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Jogos e brincadeiras para a educação infantil apontam
reflexões sobre os caminhos para o trabalho docente
da infância no contexto da sala de aula. Fornecendo
reflexões teóricas e práticas sobre a construção da
aprendizagem, obtida a partir do uso dos jogos e brincadeiras no ensino infantil, e com entendimento do que
a infância representa uma das etapas mais importantes
da evolução do ser humano (SOUZA, 2016, p. 20).

considerado então um aliado a instrução educacional
(SIQUEIRA, 2001, p. 22).

No processo de ensino aprendizagem,
o lúdico como recurso pedagógico direcionado
à alfabetização, poderá trazer a aprendizagem
significativa, é importante que o professor se
conecte neste processo, para que seus alunos
atinjam as metas esperados, por meio de joA formação infantil é à base da educa- gos e brincadeiras, as crianças conheçam as
ção do indivíduo no aprimoramento cognitivo, letras, para trazer uma ação pedagógica de forsocial e afetivo. No ambiente escolar, os jogos ma lúdica:
e as brincadeiras devem estar harmonizados
Do ponto de vida educacional, a palavra jogo se afasta
com o processo ensino aprendizagem, o pe- do significado de competição e se aproxima de sua
dagogo deve utilizar a ludicidade como recur- origem etimológica latina, com o sentido de gracejo,
so comunicador da aprendizagem da criança, ou, mais especificamente, divertimento, brincadeira,
concordância à teoria a vivência prática, desta passatempo. Desta maneira, os jogos infantis podem
forma irá estimular seus alunos a ter autonomia até excepcionalmente incluir uma ou outra competição,
mas essencialmente visam estimular o crescimento e
e solução dos problemas. Segundo Ana Cris- aprendizagens e seriam mais bem definidos se afirmartina Alves (2010, p. 41) “Há brincadeira que mos que representam relação interpessoal entre dois
desenvolvem os sentimentos de colaboração, ou mais sujeitos (LUCENA, 2010, p. 18).
competição, outras servem como passatempo.
Os jogos e as brincadeiras são ativiTem também as mais elaboradas, enfim, um
enorme universo que desperta muitas habilida- dades criativas de interação lúdica e de socialização no desenvolvimento infantil. Para uma
des nas crianças”.
Compreendo que o brincar na educa- aprendizagem efetiva é preciso que a criança
ção infantil estimula a criatividade, o desenvol- construa o conhecimento, assimile os ensinavimento de habilidades motoras como força, mentos proposto em sala de aula conforme o
esquema corporal, equilíbrio, flexibilidade, co- planejamento desenvolvido por profissionais
ordenação motora, lateralidade, convívio social, da educação infantil. E o jogo é um excelente
ou seja, elementos ligados a psicomotricidade. recurso para facilitar a aprendizagem.
Tanto os jogos como as brincadeiras
O educador da educação infantil poderá trazer como momentos do brincar nos es- ensinam comportamentos, disciplina em algupaços livres, estimulando a criatividade e ima- mas atividades e regras que despertam a atenginação dos seus alunos, atividades por meio ção e desenvolvem as características pessoais,
de jogos, brinquedos, brincadeiras como faz sociais e culturais da criança em um ambiente
de conta, portanto o ludicidade como um todo agradável e divertido, também contribui para a
formação cognitiva facilitando a socialização,
deve ser uma ferramenta para o professor da
comunicação e expressão das crianças.
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OGOS BRINCADEIRAS NO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM
Os jogos e brinquedo são importantes
para as crianças, pois a brincadeira da sentido
a vida nessa face de desenvolvimento infantil,
onde não há regras, a criança usa a criatividade e a imaginação com o brincar. Nos primeiros anos do ciclo de vida de uma criança é
relevante trazer brinquedos para a criança que
estimule o comportamento pacífico e colaborativo, pois através dele, prepara a criança para
viver em um ambiente social.
A brincadeira é uma atividade divertida
e ao mesmo tempo espontânea, que a criança
poderá desenvolver brincadeira sem um grupo
social ou em equipe, por meio da brincadeira,
leva a criança a solucionar conflitos por meio
da imitação, amplia suas questões afetivas,
cognitivas, motoras e sociais. As brincadeiras
podem ser educativas, tradicionais, faz de conta e construção.
O jogo é caracterizado pelas regras,
por meio dele é possível fazer um trabalho em
equipe, trazer um bom relacionamento social
com a turma, desenvolve autonomia, desenvolve a coordenação motora, limites e trabalha
a ansiedade. Portanto o jogo é uma excelente
ferramenta para o professor trabalhar com os
seus alunos:
Quando os jogos são trabalhados na escola, principalmente por professores que não são da área da educação física, pode-se perceber que nem sempre estes
docentes compreendem sua relação como brincadeira
e com o desenvolvimento cognitivo, da capacidade de
abstrair, de aprender. Desde que o homem passou a
viver em sociedade, procurou incorporar a brincadeira
em suas atividades diárias. O jogo e a evolução pelo
qual passou as diversas modalidades que tem e as
suas relações com as demais atividades da vida humana (CID, 2017, p. 54).

e é de grande relevância que os profissionais,
educadores, pedagogos mostrarem a ela as
possibilidades de exploração que ele oferece,
permitindo tempo para observar e motivar-se.
A criança deve conhecer espontaneamente o momento lúdico, mesmo que a atividade não seja a que esperávamos. Interessante
que no ambiente da interação o professor não
deve interromper o pensamento da criança ou
atrapalhar a simbolização que está fazendo.
Logo, devemos colocar limites e não interferir
e sim sugerir, estimular, orientar, sem impor
nossa forma de pensar ou ação, para que a
criança aprenda descobrindo e compreendendo no processo de ensino aprendizado, e não
por simples imitação. A participação do adulto
é para ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar.
Brincando a criança cria habilidades
para o seu desenvolvimento, pois são atitudes
criativas que se traduzem em experimentação,
o novo, exercita o pensamento vivendo assim,
uma verdadeira experiência que agrega valores
ricamente no desenvolvimento infantil em vários aspectos e se tornar um cidadão criativo.
Segundo LUCENA (2010, p. 64) salienta:
O trabalho com jogos com brincadeiras e com linguagens artísticas pode ser um caminho para a conservação do conhecimento da criança na fase escolar. É
preciso resgatar os jogos simbólicos, os jogos regrados, as atividades de recreação, tanto com suas manifestações verbais como o não verbais, para que a linguagem verbal e socializada possa se transformar em
um verdadeiro instrumento de pensamento (LUCENA,
2010, p. 64).

O exercício das atividades rotineiras
com as linguagens artísticas contribui em muito para o desenvolvimento da criança e novas
habilidades no processo ensino aprendizagem,
estimulando a pensar, agregando conhecimento, motivação e valores pessoais.

Portanto, quando a criança participa
de atividades de brincadeiras, jogos, esportes, desenvolve capacidade motora e cognitiva, ou seja, coisas boas. Levando a imergir em
momento lúdico, contribuindo todo o seu ser
em função da sua ação. É importante que a
criança sinta prazer pela atividade em apreço
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo nos leva a considerar que a educação infantil está passando por importantes
modificações com o mundo da era digital, a globalização, que o professor da educação infantil,
deve ficar atento a estas mudanças, que acontecem rapidamente e com uma enorme velocidade,
pois o universo infantil tem comportamentos e formas diferentes de brincar ao longo dos anos,
estamos na geração da tecnologia. Para isto o professor deve analisar as características dos
seus alunos e como será abordada a ludicidade dentro do seu conteúdo, ao longo do trabalho.
O professor identificando estas diferenças dos seus alunos aplica uma educação sistematizada de forma mais direta e pessoal possível, pois o mesmo conhece as habilidades e competências de cada um, trabalhar a sua turma de uma forma mais didática dentro da habilidade
deles, podendo expor o seu conteúdo por meio de músicas e ritmos, peças teatrais, história,
confecção dos próprios brinquedos, exploração da natureza entre outros.
Desta forma o professor traz uma aula interativa, divertida e com um melhor resultado
no aprendizado. E como consequência haverá alunos mais motivados, críticos e reflexivos, independente da idade dos mesmos. É fundamental repensar a postura do professor mediante essas
novas demandas para uma aprendizagem consistente com métodos eficazes para que venha
marcar a história dos seus alunos.
Tendo como resultado disto, futuros indivíduos pensadores, pois tudo começa na educação infantil, a fase inicial da criança, criando novos conhecimentos, habilidades, atitudes e
resultado disto, a sociedade vai amadurecendo não só intelectualmente mas economicamente,
com uma geração que aprendeu a pensar.
Portanto, quando a criança participa de atividades de brincadeiras, jogos, esportes, desenvolve capacidade motora e cognitiva, ou seja, coisas boas. Levando a imergir em momento
lúdico, contribuindo todo o seu ser em função da sua ação.
Sabendo que é importante que a criança sinta prazer pela atividade em apreço e é de
grande relevância que os profissionais, educadores, pedagogos mostrarem a ela as possibilidades de exploração que ele oferece, permitindo tempo para observar e motivar-se.
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AS ARTES VISUAIS: A IMPORTÂNCIA DO
TRABALHO DOCENTE COM O FOCO NO ENSINO
DAS ARTES

RESUMO: A escrita deste artigo tem como eixo principal elucidar a questão da arte e o que ela
exerce na discussão sobre métodos do ensinar e aprender nas escolas, é um grande desafio
de hoje posto aos educadores como ensinar artes na escola. Esse desafio deverá levar os professores a repensar não só no conteúdo, mas a forma de ensinar, pensar, interagir e repensar
concepções desse ensino. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas
acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Artes; Visuais; Escolar; Considerações.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo vem abordar e elucidar aspectos relevantes sobre a implantação
das Artes Visuais, e seus benefícios no contexto do cotidiano escolar. Não há
como separar a história das Artes Visuais da história do ensino.

Certamente evidencia-se a especificidade de cada uma, como área de estudo e com
objetivos próprios. Porém, a intersecção entre elas é o homem, como produtor de signos e significados, na arte, na história e na cultura.
A Arte que se quer para a escola não pode ser diferente da arte praticada fora dela, pois
deve estar em sintonia com a produção artística e cultural, para formar leitores e fruidores de
arte.
O objetivo maior do ensino de Arte deve ser a própria arte enquanto linguagem original
do ser humano capaz de construir relações dialéticas entre o ensino, a pesquisa e o objetivo de
arte.
Segundo Ferraz e Fusari (1999) para que exista a construção de práticas do ensino de
arte que garantam conhecimentos estéticos, artísticos e o diálogo com as necessidades e interesses dos alunos e de sua comunidade, há a necessidade que o educador cultive a consciência histórica e a reflexão crítica, para imbricar a prática na teoria, isto é, conhecer arte e saber
ensinar arte.
A discussão e a pesquisa sobre o século XIX são importantes para entendermos como
se deu a urbanização das nossas metrópoles, a formação do eixo cultural Rio – São Paulo e o
contexto das ideias que contribuíram para o ensino de arte no Império e na República.
Para Barbosa (1989, p.9), a falta de conhecimento sobre o passado está levando os arte
educadores brasileiros a valorizarem excessivamente o “novo”. Assim, estudar os determinantes
socioculturais ajuda a compreender a história do ensino de arte e suas vertentes.
Verificando a importância do ensino de arte na educação e assim ter um melhor entendimento sobre alguns questionamentos e dúvidas levantadas e com isso desenvolver alguns
fatores que facilitam e dificultam no processo de ensino e aprendizagem.
As pesquisas bibliográficas serão realizadas nos PCNs de artes e outros autores que
abordam sobre o assunto.
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Assim, os estudantes não procuram se
AS ARTES VISUAIS: A IMPORTÂNCIA
DO TRABALHO DOCENTE COM O FOCO pautar na qualidade e na revolução que a arte
provoca e sim, limitam-se a rebuscar paredes
NO ENSINO DAS ARTES

de escolas e muros da cidade, sem critério e
Desde o início da história da humani- sem mensagens.
dade a arte sempre esteve presente em pratiNunca desmerecendo os artistas inforcamente todas as ações humana, religiosas e
culturais. Sendo assim, Cunha (apud PILLAR, mais de rua, ou grafiteiros das frases impactantes, para o despertar da população, mas,
2003) ressalta que:
com o cuidado de entender o porquê da sujeira
a procura do novo, a ruptura com o passado, a busca urbana espalhada como praga e sem critério
da expressão e a experimentação, que são característi- de valores artísticos e culturais (MEIRA, 2007).
cas modernas, e mais as descobertas tecnológicas, impulsionaram a diversidade da arte. e se a modernidade
possibilitou a experimentação e a diversidade visual, a
pós-modernidade buscou as imagens do passado para
a constituição de uma nova narrativa visual. de uma
maneira ou outra, os paradigmas históricos/visuais influenciaram as imagens destinadas as crianças. além
disso, o próprio conceito de criança é alterado: hoje,
ilustrações e os textos visuais convocam as crianças a
conhecê-los, a percorrê-los e relacioná-los com uma realidade maior, imaginada ou real (CUNHA apud PILLAR,
2003, p. 164).

A cultura visual contemporânea atualmente desafia nosso próprio conceito de ensino e aprendizagem, assim como desafia também os sentidos e definições da própria arte.

Continuando a terminologia acerca do
conhecimento, temos o termo alemão kunst, o
inglês know, o latim cognosco e o grego ginosko partilham da raiz gno, que indica um
saber teórico ou prático, portanto um conhecimento.
E, mais, palavra latina e raiz da portuguesa arte, presente também no verbo articular: ação de fazer junturas entre as partes e o
todo. Desde as mais antigas tradições teóricas,
este saber esteve ligado à representação, ou
como mímesis, imitação de traços e gestos humanos; ou como reprodução seletiva, do que
parece ser mais característico em uma pessoa
ou coisa, mas sempre preocupado com o realismo.

Segundo Strieder (2002), ao mesclar
técnicas e materiais inusitados à arte rompe
com os cânones tradicionalmente adotados,
que já não surte mais efeitos como as mídias e
Por acreditarmos no que os autores
as imagens que nos afetam diariamente (MEI- acima mencionados, nos apontam, buscou-se
RA, 2007).
aproximar as artes visuais do cotidiano escolar
dos alunos. As atividades devem ser bem aceiAcredita-se que todo educador de cul- tas, justamente porque compreendemos que
tura ou artes visuais encontram muitos desafios ilustrações e textos visuais convidam os alunos
e obstáculos em suas jornadas de trabalho. a apreenderem.
Principalmente, diante das culturas massificadas da indústria cultural, na qual a sociedade
Os educandos revelaram que visuade forma geral está inserida; estas que valori- lizar os conteúdos, que por sua vez quando
zam o consumo exagerado e deturpam os va- visualizados tornam-se imagens, ao mesmo
lores e comportamentos.
tempo observar as imagens de obras artísticas
trouxeram compreensão mais concreta dos
conteúdos ensinados. A visualidade também
tem impacto sobre a aprendizagem (MEIRA,
2007).
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Para Pimentel (1999), essas consideraSendo de variadas fontes, teatrais, muções são fundamentais, como pensar em artes sicais ou mesmo em face de realizar painéis
visuais desatrelada do assunto primordial?
com suas imagens prediletas que contornam
suas adolescências e infâncias dentro do espaEm relação a sua visibilidade dentro ço escolar, é uma maneira de estar ali, de fazer
das escolas e nas ruas, onde os alunos procu- a diferença estando ali (STRIEDER, 2002).
ram formas de expressões singulares, não desmerecedora da arte urbana, mas é necessário
Pois, quando pretendem intervir estão
adquirir parâmetros de criação e divulgação, deixando claro que participam das decisões
arte faz bem, lidar com arte evolui os ciclos de coletivas e caso isso não ocorra, quando a
aprendizagem, em diversas áreas do conheci- gestão escolar define as imagens, de coloca
mento (PIMENTEL, 1999).
contra o ideal de participação e de pertencimento (STRIEDER, 2002).
Meira (2007), afirma ser preocupante,
o que algumas instituições escolares vêm faSegundo o autor, outro ponto percepzendo em cobrir suas paredes com imagens da tível que a arte vai muito além do que se pencultura visual, sem critérios, só para os alunos sa. Arte é vida em movimento e cor, se coloca
não realizarem intervenções ao gosto juvenil.
diante das pessoas e instituições como uma
couraça e da mesma maneira lhe abrem as
Essa medida radical não melhora em portas para a liberdade de pensamento e não
nada o processo de aprendizagem, pois, os se deixa oprimir pelos sistemas culturais já ulcoíbe de fazer suas representações críticas, trapassados ou de sistemas que não agregam
esses projetos são realizados à revelia, direcio- valores algum ao currículo e à arte (STRIEDER,
nados sem que se possam ser confrontados 2002).
e avaliados, ocasionando um sistema cultural
das artes visuais engessado, sem cor e sem
Quando a arte não serve para educar e
alma (MEIRA, 2007).
sim para manipular começam os conflitos, que
nos fazem repensar qual o lugar que a cultura
É importante salientar que, a arte é está ocupando na educação.
uma ferramenta de apoio de uma nação em
educar-se, em aprofundar-se em suas culturas
O objetivo é demonstrar que através
e realizações, emoções aspirações e sentimen- do ensino de artes o professor poderá contritos coletivos, ou mesmo individuais, mas, que buir com o desenvolvimento e ampliação dos
atingem um grande público, e daí beneficiá-lo conhecimentos de seus alunos e também mede forma que a sociedade ou a escola não lhorar a qualidade do ensino de artes aos edupode eleger imagens de cultura visual sem que candos, possibilitar também que o professor
haja uma aceitação por parte dos integrantes compreenda que o aluno necessita desenvoldo processo (MEIRA, 2007).
ver sua potencialidade em artes (STRIEDER,
2002).
Estes precisam se sentir pertencentes
ao espaço para que possam interagir e apreA ideia de pesquisar este tema é saciar, divulgar, julgar e redefinir a arte em seus lientar como as crianças vibram com a possibicotidianos. Em termo educacionais, é preciso lidade de colocar o que sentem e pensam na
atentar-se aos estudantes, quando estes insis- sala de arte, poderá ser uma grande experiêntem em fazer intervenções artísticas na escola. cia para colocar em prática sua própria criatividade artística, muitas vezes oculta ou reprimida
por fatores externos (STRIEDER, 2002).
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Nesse contexto a influência que a arte
exerce na discussão sobre métodos do ensinar
e aprender nas escolas é um grande desafio
de hoje posto aos educadores e de como ensinar artes na escola.

Na realidade tornou-se uma solução de
compromissos e concessões mútuas entre os
defensores da escola pública e os adeptos à
rede particular vinculada à igreja que buscava
manter-se no sistema educativo após perder
seu mandato durante o início do século.

Esse desafio deverá levar os professores a repensar não só no conteúdo, mas na
Segundo SAVIANI (1997), a Lei nº.
forma de ensinar, pensar, interagir e repensar 4.024/61 era uma lei inócua, tal qual a Lei nº.
concepções desse ensino (STRIEDER, 2002). 9394/96 atualmente em vigor, mas, vale lembrar também que antes disso, não havia no
Fazendo com que o aluno tenha uma Brasil uma lei específica para educação.
descoberta espontânea tornando-se um canal
para criação de significados compartilhados
A educação no Brasil sempre esteve
entre os participantes e perceber a capacida- vinculada aos determinantes econômicos e
de que o ensino de artes tem de oferecer ao políticos do país e, na elaboração da primeira
aprendiz a oportunidade de agir sobre seus LDB, os determinantes foram os embates dos
próprios conhecimentos e interagir com o modelos econômicos (agrário – exportador e
meio, dialogar com os outros, gestação de no- urbano industrial).
vas qualidades de vida tendo como suporte,
imprescindível para a plena configuração da
A lei nº. 4024/61 regulava a concesarte na educação (STRIEDER, 2002).
são de bolsas, a aplicação de recursos no desenvolvimento do sistema público bem como
Logo, para construir um novo paradig- a iniciativa privada através de subvenções fima educacional em arte e desmistificar alguns nanceiras. Também previa a cooperação entre
aspectos, ou alguns vícios, será necessário União Estados e Municípios.
que os professores compreendam, discutam
e estudem a história desse ensino, como um
De acordo com a Lei nº 5.692/71 de
possível meio para refletir sobre suas práticas 11 de agosto de 1971, de Diretrizes e Bases
pedagógicas, com clareza acerca dos méto- da Educação Nacional, a arte foi incluída no
dos e conteúdos artísticos a serem escolhidos. currículo escolar com o título de Educação Artística. Considerada, porém, como “atividade
Para subsidiar tal reflexão, inicia-se em educativa” e não como disciplina.
pontuar a primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) elaborada no Brasil,
A consequência foi à perda da qualidafoi a Lei nº. 4024/61 de 20 de dezembro de de dos saberes específicos das diversas for1961, sem qualquer preocupação com o ensi- mas de arte, dando lugar a uma aprendizagem
no básico (STRIEDER, 2002)
reprodutiva. Com a constituição do movimento
arte-educação, multiplicou-se os encontros, os
Na oportunidade houve um grande de- professores se organizaram em entidades, busbate no Congresso Nacional por um longo pe- cando nova orientação para o ensino de arte.
ríodo (quase 20 anos), concluindo-se numa lei
que não correspondeu plenamente às expectaJá a Lei nº 9.394/96 de 20 de dezemtivas dos envolvidos no processo.
bro de 1996, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, significou um avanço para a
área. Em primeiro lugar, pôs fim as discussões
sobre o eventual caráter de não obrigatoriedade.
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E, a arte passa a ser considerada obrigatória na Educação Básica: “O ensino da arte
constituirá componente curricular obrigatório
nos diversos níveis da Educação Básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos” (art. 26, § 2º).

E, poderão respeitar a formação específica dos professores. A criatividade deve ser
vista como um processo de busca de solução
para um problema, muitas vezes não muito claro, mas que se materializa nas cores e, mas,
de um pintor e também nas fórmulas de um
cientista:

Em segundo lugar, porque a denominação de “Educação Artística” é substituída por Para a execução será necessária a presença de muitos
elementos: os instrumentos, a plateia, os aparelhos ele“Ensino da Arte”.
Ficou, assim, pavimentado o caminho
para se identificar a área por “Arte”, não mais
entendida como uma atividade, um mero “fazer
por fazer”, mas como uma forma de conhecimento.

trônicos etc. Todos os elementos são fundamentais descaracterizando, com isso, a hierarquia de importância
entre os membros. Para que a sinfonia aconteça será
preciso a participação de todos. A integração é importante, mas não é fundamental. Isto porque na execução
de uma sinfonia é preciso a harmonia do maestro e a
expectativa daqueles que assistem (FERREIRA, 2001,
p.34).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), por sua vez, contemplam a área de
arte, dando-lhe mais abrangência e complexidade. Embora não apresentam caráter de obrigatoriedade, os PCNs vêm servindo para a elaboração de planos e projetos pedagógicos nas
escolas das redes pública e privada em todos
os níveis de ensino.

Com a perspectiva da interdisciplinaridade não se pode ignorar as especificidades
de cada área. O que é muito diferente de usar
a Arte para decorar as festas da escola, para
ilustrar texto de Português, ou para ensinar princípios matemáticos via origami. Assim como as
outras disciplinas, a Arte tem conteúdo próprio
(FERREIRA, 2001).

A estrutura dos PCNs para o Ensino
Mas, muitas vezes não é isso o que
Fundamental denomina como “Área de Arte” percebemos nas falas dos professores de Aruns objetivos gerais do ensino fundamental.
tes. Trabalhar de forma interdisciplinar não quer
dizer partir das outras disciplinas e integrá-las
E avançam os PCNs ao destacarem as à Arte ou colocar a arte a serviço das outras
quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Músi- disciplinas.
ca e Teatro.
A nova denominação preconizada tende a fortalecer a proposta que vê o ensino da
arte como uma área específica do saber humano, partindo do raciocínio de que a importância
da arte está na arte em si mesma e no que ela
pode oferecer e não porque serviria para atingir outros fins.

A Arte não é um meio, é um fim em si.
Vista dessa forma, a interdisciplinaridade será
uma questão de atitude. Atitude frente ao conhecimento (FERREIRA, 2001).

É a substituição de uma concepção
fragmentada por uma única de ser humano. O
homem relaciona-se com a arte segundo as
influências do seu tempo e no mundo contemRespeitada a autonomia de que gozam porâneo em que vivemos tal relação acontece
no mandamento legal, os estados e municípios quando ele tem ou deseja ter uma gravura, um
terão a liberdade de organizar seus currículos, disco, um livro muito bem ilustrado.
sempre na articulação entre a base nacional
comum, a parte diversificada e os conteúdos
mínimos das áreas de conhecimentos.
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Quando deseja ir a uma exposição, assistir a uma peça de teatro, quando adquiri um
quadro para combinar com a parede da sua
casa, quando compra uma escultura porque
o tamanho dela será perfeito para colocar no
corredor. numa relação puramente consumista,
e, muitas vezes elitista (FERREIRA, 2001).

Para Barbosa (1996), o ver do artista é
um ser afetado pelo pensar; um ser que analisa as formas e cores da natureza e as recompõe com uma nova inteligência do real. Assim,
o ver-pensar é um combinar, um repensar, um
transformar os dados da experiência sensível.

A última apenas manipula as coisas,
Sendo considerada como objeto de enquanto que a primeira é causadora de uma
consumo, como fica a situação dos economi- experiência singular e poderosa, com presença
camente desfavorecidos frente à arte? Nesse ativa e pensante do sujeito no mundo:
aspecto, a arte passa a ser elitizada, já que os
de um nível econômico baixo, não têm acesso Arte não é apenas básico, mas fundamental na educaa ela. A arte passa a ser mais uma forma de ção de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite.
Arte é cognição, é profissão, mundo, realidade, o imaexclusão! Exclusão social e cultural (FERREI- ginário e é conteúdo. Como conteúdo arte represenRA, 2001).
ta o melhor trabalho do ser humano (BARBOSA, ANA
MAE,1996, p. 4).

O professor deve apropriar-se da culAssim o artista vive o seu tempo, com
tura de seus alunos, vista muitas vezes como
inferior, para poder ampliá-la e fazer com que as visões de mundo, o espírito da época, ideeles se apropriem da arte de uma forma signi- ologias de classe e de grupo, com universos
de valores que se fazem presentes na hora da
ficativa.
criação artística e que são vividos com todo
Não como um objeto a ser comprado, seu empenho intelectual e ético, revelando a
pelo simples status que ele pode proporcionar, ideia de que arte é conhecimento.
mas como uma área de conhecimento capaz
de prepará-los para fluírem a produção dos artistas, refletirem sobre elas e produzirem sua
obra (FERREIRA, 2001).
Para superar visão de senso comum e
os riscos de reduzir a arte a apenas um aspecto, podemos considerar a contribuição e refletir
sobre a arte como construção, como conhecimento e como expressão.
Didaticamente separadas, mas que
acontecem de forma imbricada, num encontro
entre objetividade e subjetividade, consciente
e inconsciente, razão e emoção (FERREIRA,
2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um trabalho artístico passa pela mente, pelo coração, pelos olhos, pela garganta, pelas
mãos; que pensa, recorda, sente, observa, escuta, fala, toca e experimenta.
Assim, um processo que desenvolve um campo de conhecimento importante quanto inatingíveis pela linguagem lógica, científica, tão presentes nos currículos escolares, que ainda são
embasados por uma visão positivista, com ênfase no aspecto técnico, importando-se apenas
com a mera transmissão de conhecimentos prontos e acabados.
Arte é o conhecimento por que a própria significação da palavra denota tal concepção.
E, o artista vive o seu tempo, com as visões de mundo, o espírito da época.
Ideologias de classe e de grupo, com universos de valores que se fazem presentes na
hora da criação artística e que são vividos com todo seu empenho intelectual e ético, revelando
a ideia de que arte é conhecimento.
A arte evidencia algo especial do conhecimento onde o ser humano propicia perguntas
com fundamento que faz em relação ao seu papel no mundo.
Por fim, é importante pensar em ensino, que favoreça a integração entre a aprendizagem
racional e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da
razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar, esforçar-se e alegrar-se com descobertas.
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RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo direcionado a utilização dos recursos tecnológicos para o processo de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Os recursos
tecnológicos como ferramentas para o ensino
contribuíram de forma significativa, por meio da interação o aluno recebe um
feedback de informações e intervenções que irá auxiliá-lo no aprendizado, logo o aluno passará a fazer parte do processo de construção do conhecimento, e o
educador um grande mediador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem, o professor deverá se adequar aos diferentes processos metodológicos para que o aluno conquiste
um aprendizado significativo.

Palavras-chave: Educação; Recursos Tecnológicos; Anos Iniciais; Ensino
Fundamental; Professor mediador.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho em sala de aula vem passando por ajustes quando se fala da
inserção da tecnologia no ambiente escolar, é relevante que as escolas
se adequarem à inserção dos recursos tecnológicos em sala de aula onde o
aluno seja agente ativo do processo educacional e o educador um facilitador.
O tema apresentado nos leva a observar os recursos tecnológicos inseridos nos anos iniciais do ensino fundamental, enfatizando o trabalho do docente e sua importância. Este tema foi
escolhido a fim de analisar os recursos utilizados em sala de aula de modo que nos demonstre
sua participação ativa para a aprendizagem.
Diante disso, percebemos a dificuldade dos educadores em trabalhar na sala de aula
com os recursos tecnológicos, sendo preciso um olhar crítico e atento para a inserção destes
recursos. As ferramentas tecnológicas também devem contribuir para a construção do conhecimento dos alunos, as ferramentas auxiliam o educador a efetivar seu trabalho, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais significativo e prazeroso.
Desta forma, pretende-se por meio de pesquisa bibliográfica, investigar a
utilização do recurso tecnológico como ferramenta nos anos inicias do ensino fundamental. Os resultados serão apresentados em três momentos. No primeiro veremos o que é a tecnologia, e um breve histórico ressaltando a inserção das primeiras mídias em nossa sociedade
como o rádio, a televisão e o computador.
No segundo enfatizamos a utilização dos recursos como ferramenta para o aprendizado.
Por fim veremos o papel do professor, como mediador do conhecimento.
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A TECNOLOGIA NO MUNDO E NO
BRASIL
A tecnologia é um processo antigo
comparados com a espécie humana, o homem
sempre utilizou o raciocínio, e isso fez com que
ele buscasse inovações para que o conhecimento pudesse crescer dando origem a vários
instrumentos, de acordo com Kenski (2007).

Já o primeiro computador foi construído nos EUA em 1946, ele funcionava em poucas horas por causa das válvulas, era preciso
saber detalhes da construção para programá-lo, por esse motivo ele permanecia nos laboratórios. Em 1960 houve grandes melhorias na
construção, a invenção de circuitos integradores, logo a máquina passou a fazer parte das
empresas. Os computadores modernos parecem durante a 2º guerra mundial, sendo os
responsáveis pela sua criação um alemão, um
norte americano e um inglês (BRITO, 2008).

A tecnologia começa nos tempos primitivos onde o homem já buscava métodos para
sobreviver, o homem utilizou pedras, ossos e
De acordo com Marques (1986) a exgravetos, que manualmente foram transformados em ferramentas para a sobrevivência(SI- periência brasileira começa no início da década de 80, entretanto limitada a parte privada da
MONDON, 1969 apud KENSKI, 2007).
região sul do país para fim educativo, logo se
Logo as culturas foram se consolidan- expandiu, em instituições, universidades, casas
do e o aperfeiçoamento das ferramentas foram e empresas, conforme observamos atualmenacontecendo de geração em geração. O avan- te.
ço científico da sociedade amplia o conhecimento criando novas tecnologias. Ao enfatizar
algumas ferramentas que de forma ampla colaborou com o desenvolvimento da sociedade e
contribui de forma dinâmica para o desenvolvimento em sala de aula como o rádio, televisão
e o computador (KENSKI, 2003).

Para Kenski (2007) as tecnologias
abrem espaço para uma comunicação efetiva,
facilitando a interação e abrindo portas para a
globalização, com o fim da Guerra Fria (1990)
que impulsionou a ciência e a tecnologia incentivando novos conceitos de produtividade
e qualidade .

De acordo com Paula (2013) o rádio
chegou ao Brasil na década de 1920. Mais especificamente no centenário da independência
em 7 de setembro de 1922. O local para a
demonstração foi a cidade do Rio de Janeiro, a
população ficou fascinada com a apresentação
do veículo transmissor, logo o médico Edgar
Pinto exigiu que o governo da época fizesse
daquele meio parte da cultura, lazer e educação.

A tecnologia está em todo lugar, vários
produtos que utilizamos provêm desta tecnologia como os alimentos, medicamentos, bebidas próteses, utensílios, lápis caneta, caderno, sabonete, talheres que são as ferramentas
para determinar a ação, a tecnologia é o conjunto de tudo isso, as ferramentas e as técnicas
que destinará o que cada objeto fará (KENSKI,
2003).

O rádio foi a mídia dos anos 1930 pela
sua grande repercussão, seu apogeu pendurou por volta de 30 anos. Em 1950 chega a televisão que revoluciona a comunicação ela não
carregava só o som, mas a imagem, tornando
um elemento poderoso para chamar a atenção
do público, a televisão passou a ocupar o espaço na casa dos brasileiros sendo o quarto
país no mundo a ver televisão.

Para Philip (1976) a tecnologia em
constante evolução contribui para o desenvolvimento da nação ou de um indivíduo. Peccei,
citado por Philip (1976) a tecnologia só desempenha o papel que o homem lhe atribuir tendo
uma grande influência na vida dos indivíduos,
o homem precisa dominar a tecnologia. Na
escola as ferramentas também se fazem necessárias, principalmente quando tratamos das
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disciplinas centrada nas resoluções de problemas, como cálculo mental, figuras geométricas, o lápis, borracha papéis, réguas, compasso, esquadros que utilizados da forma correta,
contribuem para o aprendizado do raciocínio
(JUSTINO, 2011).

Para Almeida (2011), os recursos tecnológicos nada significam entre si, eles precisam ser usados, é necessário que haja planejamento por parte do educador diálogo para
que as inquietações dos alunos sejam solucionadas e as expectativas sejam atendidas assim
o aluno terá e desejo de ampliar seu conheciSetton (2010) pontua que as tecnolo- mento.
gias estão presentes em todas as atividades,
são como molas propulsoras das experiências
De acordo com Megda, citado por Juscotidianas, as tecnologias favorece o bom fun- tino (2011) quando os recursos tecnológicos
cionamento do grupo colaborando com novos foram introduzidos no ambiente escolar, eles
saberes e para que desenvolvam um bom tra- recebiam a denominação de meios de ensino,
balho.
e com o passar do tempo, eles tornaram importante, para a prática educativa, logo ficaram
A tecnologia oferece, possibilidades conhecidos como recurso áudio visual, comupara que o aprendizado ocorra é preciso re- nicação digital, tecnologia da educação entre
flexões que norteiam os indivíduos envolvidos outros.
em novas propostas de ensinar e aprender,
valorizando a inserção dos recursos como ferOs materiais e recursos vêm colaboranramentas a serem utilizados em sala de aula do de forma significativa para o aprendizado,
(CARVALHO, 2010).
facilitando a compreensão dos alunos. A televisão é considerada como um recurso visual que
A tecnologia deve ser inserida na prá- tem por finalidade auxiliar o aluno na aprenditica do educador, pois a potencialidade desse zagem, por meio da percepção visual, o aluno
recurso é imensa, o mesmo deve ser uma fer- capta a mensagem que lhe foi apresentada.
ramenta de contínua formação e comunicação
ampliando o saber de forma coletiva de modo
O rádio é considerado um recurso aua aprimorar o aprendizado obtido levando em ditivo, transmite o som e envia a mensagem
conta a aprendizagem do aluno e que as aulas por meio de estímulo auditivo ao educando,
sejam enriquecidas servindo de estímulos para incentivando a ação e o interesse ao assunto
a reflexão do cotidiano.
abordado. Todos os recursos que estimulam a
visão e audição são considerados recursos auA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS COMO diovisuais (JUSTINO, 2011).

FERRAMENTA
A tecnologia por si só não serve como
estímulo ao estudo o mesmo colabora com o
aprendizado, aumenta a criatividade e a autoestima é preciso que a interação entre professor e aluno ocorra com eficácia, essa forma de
observar e utilizar as ferramentas tecnológicas
levam os alunos a melhorar seu desempenho
escolar.

No entanto, o grande marco da inserção da tecnologia na escola foi o computador.
Marques (1986) enfatiza que o computador é
um instrumento que pode ser utilizado para
o processo educativo, ele pode ser utilizado
como instrumento independente, pois não dizem a respeito a nenhuma matéria específica,
eles foram criados pela tecnologia para diversas finalidades, reaproveitados para utilizar no
espaço escolar.
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Para Justino (2011) o computador deixa a aula interessante, o mesmo deve ser usado
para instigar o aluno, para que ele construa o
conhecimento, o professor pode ilustrar a aula
com a demonstração do conteúdo por meio de
vídeos, slides, textos e notícias. Ou seja, o computador é uma ferramenta, pois permite que o
aluno construa objetos virtuais possibilitando a
interação formando pensamentos. A presença
deste recurso não é garantia de aprendizado, é
fundamental a forma de utilização de professor
e aluno para que o aprendizado seja eficaz (RIPPER, 1996 p. 54 apud JUSTINO, 2011).
A junção do rádio, televisão e computador resultou em um avanço tecnológico grande,
no qual são utilizados com frequência no âmbito escolar, a integração da mídia tornaram se
as ferramentas facilitadoras para o aprendizado significativo afirma Justino (2011). Munhoz
(2012) afirma que as tecnologias favorecem
o acesso à informação e o aprendizado, por
meio de experiências entre leitores e autores,
as imagens atraentes permitem o domínio educativo. O contato com a tecnologia permite a
liberdade de expressão, a autonomia na forma
de pensar e agir, sendo assim o aluno passa a
ter a responsabilidade na sua criação, sente-se
estimulado para escrever, ler e produzir com
potencial.
O mesmo autor ainda enfatiza os componentes do computador que são: os textos
digitais, os áudios, vídeos, animações, internet,
páginas pessoais, blogs, redes sociais, jogos
digitais no qual se torna um caminho de novas
formas de se relacionar.

Por meio das tecnologias digitais, é
possível processar ideias e imagens e qualquer
informação que se deseja, neste se reúne a
computação aplicada e suas ferramentas, a comunicação, transmissão e recepção de dados,
os diferentes suportes que nos quais livros,
conteúdos, fotos, músicas, imagens e textos.
E a articulação de celulares, tablets, computadores a rede, a interatividade, o contato com o
ciberespaço, blogs e satélites.
Com a expansão da tecnologia o Ministério da Educação – MEC se preocupou com
o ensino das tecnologias nas salas regulares
de nosso país assegurando o aprendizado,
com o novo programa educacional criado pela
portaria nº522/MEC de 9 de abril de 1997 o
Proinfo – Programa Educacional de Tecnologia
Educacional, que promove o uso pedagógico
da tecnologias e da comunicação. O Proinfo é
um programa educacional, no qual promove o
uso da tecnologia na rede pública de educação básica, ela se ramifica em urbano e rural.
O programa leva as escolas computadores e conteúdo educacionais, com ajuda do
Estado, município que deve garantir a estrutura para que os laboratórios sejam adequados
e para que a capacitação do professor ocorra
para o uso do computador desenvolvendo as
tecnologias que o cerca (BRASIL, 2014).
A inserção do Proinfo que deve ser
ministrado com responsabilidade, algumas intervenções realizadas pelo Ministério da Educação - MEC no ano de 1980 depois de análises reestruturadas as políticas educacionais,
desenvolveram um programa que integrasse a
tecnologia na educação, esse programa foi nomeado Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo, de forma a promover o uso
da ferramenta na sala de aula para promover o
ensino de forma significativa (SILVA, 2011). Os
objetivos do programa são:
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Almeida (2011), cita que nesta perspectiva o professor é desafiado a assumir
uma postura de aprendiz articulador do ensino abrangendo a pesquisa. Como afirma Freire
(1998) “Pesquiso para constatar, constatando
intervenho, intervindo educo e me educo. PesPara a implementação deste recurso quiso para conhecer o que ainda não conheço
o mesmo obedecerá a situação de cada es- e comunicar e anunciar a novidade” Ao pesquitado beneficiando, levando em consideração sar indagamos a realidade.
o poder aquisitivo e os índices de repetência
e evasão dos alunos, além da situação local.
O professor deve ter o conhecimento e
Entretanto a adesão é de compromisso do planejar as estratégias, é preciso que os profesmunicípio, no qual deve zelar pela adesão do sores motivem os alunos (BRITO, 2008). Dianprograma seguindo as diretrizes que permitirá te disso, Moran (2007) afirma que a experiêna organização dos laboratórios o cadastro da cia pedagógica do professor é fundamental, o
prefeitura, e a inclusão da escola (BRASIL, mesmo deve indagar-se, questionar e perceber
1997).
a contribuição do recurso apresentado para o
O programa leva as escolas, computa- aprendizado e construção do conhecimento. O
dores, recursos digitais e conteúdos educacio- objetivo das ferramentas tecnológicas é contrinais. Ainda como meta a formação do educa- buir de forma significativa estabelecendo um
dor apontando as utilizações do computador a ambiente de aprendizagem.
partir dos conteúdos afirma Silva (2011). Além
Para Carvalho (2010), a prática do
do compromisso do município, é ofertado ao professor deve ser circunstancial cercado de
educador uma formação voltada aos recursos estratégia, processos e recursos percebidos
didáticos pedagógicos para aprender a lidar e projetados com antecedência, buscando o
com as ferramentas, que irá colaborar para a objetivo geral não deixando passar despercepreparação do projeto e trabalho em sala de bido a realidade do educando e a bagagem
aula. Por meio deste o professor compreende- que o mesmo levará para a sala de aula. As
rá o potencial dos recurso das tecnologias e competências e habilidades são de todos os
sua importância no âmbito escolar.
envolvidos no sistema educacional que determinam seus resultados, para isso a tecnologia
PAPEL DO PROFESSOR COMO
deve estar disponível intercalando a interação,
MEDIADOR
a convivência no ambiente escolar abrangendo
as diferentes culturas, linguagens e contextos
Para Almeida (2011) o professor como socioeconômicos.
mediador tem como papel principal, buscar
informações, se atualizar, ter compromisso,
Moran (2007) ainda afirma que a eduresponsabilidade com o aprendizado do indi- cação como foco deve ajudar o indivíduo a
víduo. O professor que atua nesta perspectiva se integrar na sociedade, quando o professor
deve ser responsável pela aprendizagem dos ensina logo ele aprende, atingindo a maturidaalunos, incentivar o trabalho coletivo desenvol- de e motivação do aluno. O professor precisa
vendo o planejamento pedagógico, inserindo aprender antes de ensinar o aluno, para que a
as tecnologias e as ferramentas que implicam inclusão digital ocorra é necessário que o propara uma educação dinâmica e concreta.
fessor compreenda a utilização dos recursos
de forma significativa. A mudança de atitude e
postura por parte do educador se faz necessário diante das mudanças tecnológicas e a
inserção de recursos para o bom andamento
pedagógico de qualidade (BRITTO, 2008).
Melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem; possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares; propiciar uma educação
voltada para o científico e tecnológico; educar para
uma cidadania global em uma sociedade tecnologicamente desenvolvida (BRASIL, 1997, p.7).
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Para o mesmo autor, o professor mediador deve orientar os alunos, para que os
mesmos sigam um caminho para construir seu
próprio pensamento, estabelecendo valores
no qual não deve ser esquecido. Os caminhos
para o aprendizado devem levar os educandos
a reflexão para a construção do saber científico, idéias que estabelecem o aprendizado de
forma significativa, encaixando as diversas matérias que contemplam o currículo, tornando a
prática acessível a todos os educandos.

Justino (2011) o professor deve estar
atento com a forma de ensinar e utilizar os diferentes recursos tecnológicos que colaboram
com o trabalho em sala de aula, o autor lembra que o professor precisa ter em sua formação a pesquisa no qual também levará para a
sala de aula incentivando o aluno a pesquisar.
Para Vasconcelos (2012) o professor deve cuidar dos aspectos referentes a sua formação,
buscando a capacitação necessária para o
domínio do conteúdo, estabelecendo a ligação
da teoria e prática, facilitando o processo de
Para que a prática seja eficaz é preciso aprendizagem não esquecendo o domínio das
dinâmica, e a utilização dos recursos integra- técnicas didáticas e recursos tecnológicos se
dores na postura do educador, a experiência responsabilizando pelo planejamento.
sobre o que será apresentado aos alunos para
não haver falha na atuação, o professor deve
O professor precisa ser investigador
ser autor da história e do trabalho que o mes- da sua prática, é preciso que haja disposição
mo se propõe a realizar deverá dominar o as- por parte do educador para que busque semsunto, utilizar os recursos de forma dinâmica e pre formação para contribuir no aprendizado, e
utilizar a sua prática na técnica no conhecimen- com a formação adequada o professor atuará
to absorvido.
na ambiente escolar com competência (ANDRÉ, 2001).
De acordo com Coll e Monereo (2010)
existem algumas competências que os proVygotsky, citado por Moysés (1994)
fessores precisam ter: Na sociedade de infor- aponta que para ser mediador exige do promação da aprendizagem e do conhecimento fessor algumas atitudes como valorizar o que
o papel mais importante do professor em am- o aluno já sabe organizando de forma coerente
bientes virtuais, entre o que identificamos, é o o conteúdo a ser exibido criando as condições
de mediador entendido como alguém que pro- para que o aluno construa o conhecimento.
porciona auxílios educacionais ajustados a atividades construtiva dos aluno utilizando a tecMuitos fatores estão envolvidos quando
nologia para isso (COLL e MONEREO, 2010, se pensa em sala de aula, pois é lá que aconp. 129-133).
tece toda a transformação do conhecimento,
a tecnologia é gerada aplicada e compartilhaO papel de professor mediador é de da com todos os envolvidos, ainda afirma que
suma importância, com a sua prática inovado- aprender com a tecnologia não muda a resra e olhar atento ele irá contribuir para a in- ponsabilidade do professor de ensinar e nem
teração de todos os indivíduos envolvidos, as dos programas educacionais, mas aproxima o
forma de trabalhar com os recursos deverão professor das ações que ajuda o aluno a consser diversificadas, pois cada indivíduo é um. O truir desenvolvendo competências, o professor
trabalho com os recursos permite uma infinida- deve interagir com o aluno para que ele possa
de de atividades voltadas para a linguagem, é trocar as experiências desenvolvendo o uso da
o processo cognitivo o mesmo deve ser flexível tecnologia (CARVALHO, 2010). “Mestre não é
para que o trabalho com educandos possam quem sempre ensina, mas quem de repente
acontecer favorecendo o aprendizado.
aprende” (GUIMARÃES ROSA).
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Para Alves (2012) o professor deve
proporcionar aos alunos experiências acessíveis a realidade do aluno estimulando a pesquisa, é a utilização dos recursos tecnológicos
que fará da aula um espaço atrativo e dinâmico
integrante da ação escolar, assim o professor
passa a ser transformador fazendo que os alunos produzam o saber. O professor deve ter
consciência de seu papel na formação de cidadãos críticos para que capacitados possam
enfrentar os desafios que a realidade o cerca.

Kenski (2003) afirma que o professor
mergulhado na tecnologia é um incansável
pesquisador, pois aceita desafios, busca respostas se aprimora cada dia, isto é um dos
pontos fundamentais para que se consiga um
ensino de qualidade.
Para o autor (2003), professores bem
formados e preparados têm mais segurança
para administrar suas aulas, junto com a diversidade se aproveita o progresso de cada
indivíduo permitindo o acesso da tecnologia.
Ainda afirma que o uso da tecnologia auxilia o
professor e alunos a se tornarem parceiros do
mesmo processo de construção, nesta nova realidade professor e aluno precisam dominar a
tecnologia para se conectarem no mundo

Silva, citado por Ávila (2008) enfatiza
que ao lidar com a tecnologia em sala de aula
que é um grande desafio, o professor deve
estar atento ao interagir com o novo estilo de
aprendizagem, o professor ainda deve modificar sua ação em sala de aula, alterando o
modo de se comunicar, logo o professor se torA ação do professor mediada pela tecna um provocador de situações na ênfase de nologia é uma ação partilhada, não depende
desenvolver o conhecimento em sala de aula. somente de um professor, mas das interações
que ocorrem para desenvolvimento na busca
Kenski (2003) afirma que para que o do aprender. O objetivo maior é que todos os
professor conquiste pontos satisfatórios em envolvidos no processo de educar estejam
sua competência profissional o professor deve juntos e reunidos, respeitando a intenção de
estar em estado permanente de aprendiza- aprender a aprender, é preciso que todos queigem, deve estar consciente que a máquina não ram (KENSKI, 2007).
o substituíra, mas que sua ação docente ampliará sua atuação na área escolar. O professor
precisa interagir, dialogar ajudando os alunos
a serem críticos, desenvolvendo a criatividade,
manipulando os recursos tecnológicos proposto, ainda deve olhar seus alunos de maneira
diferenciada como uma grande equipe de trabalho que apresentados novos desafios eles
serão superados com o trabalho coletivo assim
o mundo da tecnologia será ampliado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho vem nos mostrar a utilização das novas tecnologias nos anos iniciais
do ensino fundamental, demonstrando que sua inserção é importante para o aprendizado significativo. Observamos o breve histórico dos recursos tecnológicos e a sua importância, também o
programa Proinfo criado pelo Ministério da educação como ferramenta tecnológica, o papel do
professor como mediador do conhecimento.
São muitos benefícios que a tecnologia tem oferecido a educação, é preciso que o educador conheça cada ferramenta tecnológica e saiba lidar com ela no espaço educacional, para
que o educador tenha sucesso em sua prática ele precisa aliar a sua metodologia a pesquisa
se atualizando sempre inserindo os recursos tecnológicos os alunos terão prazer em aprender.
Com a utilização da ferramenta tecnológica em sala de aula, os professores terão mais
um aliado para ensinar os alunos sem esquecer que sem objetivo o aprendizado não ocorre,
o professor deve estar preparado, seu planejamento deve ser elaborado com responsabilidade
de forma que ajudem os alunos a assimilarem o conteúdo com facilidade, contribuindo para o
aprendizado significativo, além do professor ser autor de sua prática deve observar e fazer uma
boa escolha do recurso a ser utilizado.
Para assumir essa perspectiva em que a prática pedagógica com uso das novas tecnologias é concebida como um processo de reflexão-ação, o professor precisa ser capacitado para
dominar os recursos tecnológicos, elaborar atividades de aplicação desses recursos escolhendo
os mais adequados recursos aos objetivos pedagógicos, analisar os fundamentos dessa prática
e as respectivas consequências produzidas em seus alunos (ALMEIDA & ALMEIDA, 1999, p. 7).
Para que o processo de aprendizagem aconteça é necessário que o professor utilize
todos os recursos, pois o mesmo são direcionados para aprendizagem, portanto, deve ser explorados para beneficiar o aprendizado, a fim de tornar a aula mais completa, prazerosa e lúdica, é
por meio da pesquisa que o aluno desenvolve suas habilidades.
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O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A PARTIR DAS TEORIAS DE WINNICOTT

RESUMO: A importância das brincadeiras para o alcance dos objetivos relacionados ao desenvolvimento infantil é destacada ao longo do trabalho, revelando que o estímulo às brincadeiras em diferentes momentos e contextos da vida, apresentadas às crianças pelos professores
e familiares, permitem um desenvolvimento integral das habilidades humanas, possibilitando
a construção da identidade, garantindo uma tendência da criança em torna-se um sujeito
crítico, autônomo, responsável, confiante e comprometido. Apesar das evidências de que a
brincadeira favorece um desenvolvimento proporcionando à criança a aquisição do conhecimento mais sólido, ainda existem resistências na adoção das brincadeiras em espaços educacionais, algumas vezes vistas por familiares como momentos de relaxamento e distração
para a criança, valorizando atividades registradas, sem que ocorra reconhecimento nas atividades desenvolvidas pelo ato de brincar. A abordagem desse estudo considerou as pesquisas
realizadas por Winnicott, a partir da percepção de que o brincar deve ser um instrumento
de avaliação e intervenção, oportunizando acompanhar a evolução da criança, bem como a
compreensão do desenvolvimento emocional, uma vez que na brincadeira, a criança expressa
seus desejos, traumas e elaboração dos seus conflitos.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Brincadeira; Winnicott.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira representa uma situação comum às crianças de diferentes culturas,
refletindo em uma associação com atividade de sentido recreativo, mas diferente
dessa concepção, permite à criança o desenvolvimento de diferentes habilidades
humanas, que variam entre cognitivas, emocionais, entre outras fundamentais ao amadurecimento (ARANTES, 2008).
O ato de brincar representa uma possibilidade de expressão infantil, diante da manifestação imaginativa que permite ao adulto identificar as necessidades e interesses da criança,
que por sua vez, realizará a brincadeira de maneira sincera quando estiver segura, confiante e
confortável em diferentes ambientes, com pessoas distintas, ou seja, na ausência de conforto, a
brincadeira será algo engessado, sem expressão ou emoção (SANTOS, 2012).
O brincar e suas relações com o desenvolvimento infantil são temas de discussão entre
pesquisadores, além de representar um objeto de estudo para psicanálise, como para Winnicott,
que se ocupou de identificar as emoções e expressões de crianças que brincam, relacionando
as formas de brincar e os espaços destinados para essa ação (GRANÃ, 2013).
O objetivo deste trabalho é identificar as relações entre o desenvolvimento infantil e o
ato de brincar, a partir das teorias de Winnicott. Os objetivos específicos são: relacionar as situações que proporcionam o desenvolvimento da criança; estabelecer a importância da brincadeira
à criança; identificar a relevância da brincadeira na Educação Infantil; evidenciar as teorias de
Winnicott sobre as relações do desenvolvimento e da brincadeira na infância.
A necessidade desse estudo justifica-se na importância das teorias de Winnicott para
uma percepção de como o brincar caracteriza-se em um instrumento de avaliação e intervenção,
além de oportunizar as análises de evolução da criança, bem como a compreensão do desenvolvimento emocional, diante da possibilidade de expressão, espontaneidade e solução de conflitos
manifestados nas brincadeiras.
Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, buscando em publicações de outros autores, embasamento para a fomentação deste estudo, possibilitando a observação de que o brincar representa um importante papel no desenvolvimento
das habilidades infantis, favorecendo à expressividade, comunicação e imaginação das crianças.
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O desenvolvimento infantil depende
da aquisição do conhecimento a partir de um
processo realizado pela interdisciplinaridade,
envolvendo características que variam entre
aspectos biológicos, emocionais e de maturação da infância. Deste modo, o trabalho com
a criança precisa estar voltado, principalmente para o desenvolvimento da inteligência, de
modo a alcançar o máximo potencial das habilidades infantis (GOMES E CASTRO, 2010).
Segundo Queiroz:
O desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. A ideia é
que o homem não nasce inteligente, mas também não
é passivo sob a influência do meio, respondendo aos
estímulos externos agindo sobre eles para construir e
organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada
vez mais elaborada. O processo cognitivo é interativo e
construtivo, de maneira que a criança interage e constrói simultaneamente. Não há produção isolada apenas
na criança ou apenas no objeto, mas sim a relação e
interação entre ambos (QUEIROZ, 2009, p.22).

Portanto, a aquisição do conhecimento da criança, bem como o desenvolvimento
de suas habilidades depende da construção e
organização de possibilidades, determinando
a necessidade de espaços estimulantes que
permitem a construção das relações entre a
criança e o meio.
A construção do conhecimento depende da experimentação das crianças e, mesmo
que esta experiência esteja distante da realidade, a criança é capaz de aprender ao relacionar
sua imaginação ao contexto de aprendizagem.
A interação da criança com o ensino permite
a construção do conhecimento e desenvolvimento das habilidades, propondo uma aprendizagem em níveis conceituais ou perceptíveis
(NUNEZ, 2009).

O desenvolvimento acontece em aspectos globais, sendo necessário um equilíbrio
entre a afetividade com o qual a criança recebe as informações para aprender e como esta
informação é transmitida para a mente e corpo
desta criança (RAU, 2011). Durante o período
da infância, a criança está predisposta a aprender por meio da absorção de informações e
valores em todas as situações e aspectos. A
primeira infância, que compreende a idade de
dois a sete anos de idade, caracteriza-se como
a base da aprendizagem humana, apoiando
cada conquista pelo conhecimento em preparação para ações futuras e na formação da
personalidade da criança (GOMES E CASTRO,
2010).
Segundo Malina (2009), o desenvolvimento cognitivo, linguístico, motor, afetivo e
emocional, a criança consegue alcançar à exploração de seu potencial intelectual, refletindo
na formação de cidadãos críticos, participativos e reflexivos, determinados a transformar a
realidade social que os cerca diariamente, em
diferentes contextos.
O desenvolvimento das habilidades humanas durante a infância recebe influências da
Educação Infantil, importante na formação das
crianças em cidadãos completos, diante da
possibilidade de aprendizagens conceituais,
baseada nas experiências sociais e familiares
que integram a vida da criança. Sendo assim,
a ideia de que, para o ambiente ser escolar ele
deveria ser unicamente pedagógico, representa uma educação tradicionalista, que vem perdendo espaço para atividades lúdicas, fundamentais para a aprendizagem infantil (NUNEZ,
2009).
Segundo Rau (2011), a aprendizagem
lúdica depende da inserção das brincadeiras
no cotidiano educacional, proporcionando diversão e dinamismo no desenvolvimento das
habilidades infantis. Especialmente as escolas
de Educação Infantil organizam seus espaços
físicos para receber e atender as necessidades
das crianças, cabendo aos professores a busca
por maneiras significativas de acolhimento das
necessidades infantis, de modo a proporcionar
segurança e familiaridade às crianças, quan996
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do estão na escola, oportunizando conforto e
A Educação Infantil representa a fase
confiança para aprender, sempre baseados em que antecede o período escolar separado por
planejamentos que norteiam as atividades rea- disciplinas, em que a principal característica
lizadas em sala de aula (MALINA, 2009).
não é a preparação para a aprendizagem, a fim
de oportunizar à criança um bom desempenho
Diante dessa realidade, o desenvolvi- no Ensino Fundamental evitando o fracasso,
mento infantil depende de uma proposta pe- como se acreditava antigamente (RAU, 2011).
dagógica de inserção de brincadeiras e jogos,
adotados para desafiar e oportunizar as expresAtualmente, a função da Educação Insões infantis, garantindo que a criança cresça fantil é atentar-se ao desenvolvimento integral
com a capacidade de autonomia, imaginação de habilidades e atitudes favoráveis à aprendie criatividade, conquistadas cotidianamente zagem. No entanto, mesmo já existindo novos
pela atividade lúdica (QUEIROZ, 2009).
objetivos para a Educação Infantil, que se consolidam por uma pedagogia da infância, ainda
De acordo com Malina (2009), a suges- existe a dicotomia de quando a criança brintão de brincadeiras deve ser sugerida quando ca não aprende, situação muito arraigada na
existe o reconhecimento da possibilidade de concepção presente e nas práticas de alguns
desenvolvimento das habilidades da criança, a professores, gestores e comunidade escolar
partir de uma verificação inicial, que permite (GOMES E CASTRO, 2010).
analisar um jogo e apontar em quais aspectos
ele está de acordo com a proposta escolar preA CRIANÇA E O BRINCAR
parada para as crianças, respeitando as culturas, motivando a construção de novos conheciAs brincadeiras e os jogos represenmentos e observando quais os objetivos foram
alcançados com as atividades e brincadeiras. tam um importante papel na construção do conhecimento, utilizando os objetos, a criança esA qualidade das brincadeiras refletem trutura o seu tempo, espaço, a representação
no desenvolvimento da criança, perceptível e a lógica. Além disso, por meio do brincar, as
apenas quando existem benefícios encontrados crianças ficam mais motivadas e ativas, esforpela identificação das habilidades oferecidas çando-se para atingir os objetivos (QUEIROZ,
nas situações de aprendizagem, desenvolvidas 2009).
pelas atividades não impostas pelos professores, mas sugeridas como momentos de brincadeiras, aceita naturalmente pelas crianças, sem
que ocorra uma imposição reduzida à ação didática, causando certa inibição na espontaneidade das crianças (KAGAN, 2009).
Uma prática pedagógica infantil que almeja a preparação da criança para enfrentar
os desafios da vida adulta de maneira natural
deve ser construída em um espaço que estimule a aprendizagem por meio de brincadeiras e
jogos, utilizados como recursos pedagógicos a
fim de desenvolver e aprimorar as capacidades
e potencialidades da criança (NUNEZ, 2009).

Segundo Winnicott (1982 apud SCHERBAUM, 2017), a criança adquire experiências
durante as brincadeiras e jogos realizados,
permitindo a externalização de sentimentos e
necessidades, bem como associação com o
meio. As fantasias impulsionadas pela imaginação direcionam a criança à assimilação do
que pensam com as possibilidades ao redor,
atribuindo riquezas significativas ao desenvolvimento infantil.
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As brincadeiras e jogos como exercícios intencionam o próprio prazer de funcionamento, pois enquanto a criança brinca pelo
prazer, ela aprende como as situações funcionam, ou seja, quando empurra um objeto para
frente e corre para buscar, repetindo o mesmo
gesto, proporciona diversão e desenvolvimento
pré-verbal (MALINA, 2009).

A brincadeira acontece quando a criança está à vontade no ambiente, além de encontrar estímulos para o aprimoramento da
imaginação. Os familiares e professores devem assumir o papel de responsáveis pela
comunicação com a criança, de modo a interpretar suas emoções a partir de escolhas, manifestações e expressões infantis. As crianças
conseguem brincar com elementos simples e
Enquanto brinca, a criança consegue imaginativos, desde que sintam confiança e serelacionar-se com as pessoas, refletindo na so- gurança no ambiente, bem como estímulos e
cialização e interação, além de permitir a iden- acolhimentos dos adultos (WINNICOTT, 2008).
tificação das características sociais e culturais
que compõem a identidade da criança. QuanRau (2011) afirma que a brincadeira
do a brincadeira está relacionada ao cotidiano, caracteriza uma ação livre, sem previsões, mas
com atividades imaginativas, a possibilidade pode representar uma atividade planejada, a
de interação das crianças aumenta, favorecen- partir de estruturas favoráveis, ou seja, a criando o alcance da autonomia, criticidade e esco- ça pode brincar após ouvir uma história, crianlhas, a partir da comunicação dos interesses do personagens e imitando as narrações, situpelo brincar (WINNICOTT, 2008).
ação iniciada por uma estruturação. À escola e
familiares, cabe a ação de atribuir significados
Quando a criança brinca, as identida- ao brincar, sem desmotivar a criança ou esteredes culturais são manifestadas, devido a repro- otipar suas manifestações e comunicação.
dução de atividades ensinadas pelos grupos
sociais em que a criança está inserida, ou seja,
Segundo Gomes e Castro (2010), a
os familiares repassam brincadeiras de sua brincadeira não pode ser controlada por ageninfância, a escola ensina brincadeiras tradicio- tes externos à ação, pois se trata de uma atinalmente culturais e o meio permite a desco- vidade aleatória e espontânea, que nasce da
berta de novas formas de brincar. Portanto, a imaginação da criança. A participação do adulbrincadeira caracteriza-se como uma atividade to precisa ser caracterizada como motivacioespontânea, que se aprende e ensina ao longo nal, sem interferências ou classificação entre
da vida (NUNEZ, 2009).
certo e/ou errado, mas encontrar nas brincadeiras formas de comunicação com a criança,
Kagan (2009) afirma que a brincadei- aprendizagem, desenvolvimento e integração.
ra representa a apropriação cultural, não podendo ser controlada, ou seja, cabe a criança
Mesmo quando realizado na escola,
identificar e compreender as formas de brin- o ato de brincar não precisa estar limitado
car, bem como as atividades interessantes à ao aprender, mas considerar a diversão, pois
sua realidade. O ambiente caracteriza-se como mesmo em momentos de entretenimento, a
estimulador, precisando conter elementos favo- brincadeira representa um propulsor ao desenráveis à atenção da criança. Sendo assim, o volvimento infantil. Quando brinca, a criança
adulto proporciona a brincadeira, incentiva as experimenta, imagina, constrói, aprende, comuações e participa com a criança, a fim de que a nica-se, identifica e analisa soluções para conespontaneidade ocorra, iniciando a prática da flitos, socializa e desenvolve-se (WINNICOTT,
brincadeira.
2008).

998

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

A escola precisa reorganizar os ambientes para o desenvolvimento, ampliando as
possibilidades de brincadeiras, intervindo nos
contextos das atividades lúdicas e dinâmicas.
Desde a escolha de materiais, até a construção de espaços de interesses, professores e
crianças podem interagir, trocando informações para abordagem das reais necessidades
do grupo (QUEIROZ, 2009).

O BRINCAR NAS CONCEPÇÕES DE
WINNICOTT

A brincadeira e sua representatividade
ao desenvolvimento das crianças, caracteriza-se como uma temática relevante dentro da
educação, influenciada por diferentes pesquisadores, propulsores no reconhecimento dos
benefícios da ludicidade à aprendizagem. Neste estudo, as pesquisas e afirmações de WinniNa Educação Infantil, a brincadeira re- cott foram identificadas, a fim de compreender
presenta uma oportunidade às crianças, mas como a criança analisa a importância do brinalém disso, proporciona ao professor compre- car (SCHERBAUM, 2017).
ender as evoluções infantis, identificando limitações, preferências e habilidades, podendo
Winnicott foi um médico inglês que inpotencializar, aprimorar e intervir em dificulda- fluenciou nas teorias relacionadas ao desenvoldes (RAU, 2011).
vimento psicológico infantil, afirmando que a
De acordo com Malina (2009), ainda
existem espaços educacionais em que a criança acaba interpretada como um material a ser
moldado, determinando seus conhecimentos,
habilidades, sua bagagem e ações sem relevância à formação escolar. Muitas vezes a real
intenção das instituições de ensino é de preparação da criança para o ingresso nos anos
posteriores do Ensino Fundamental, considerando com a fase de oportunidade ao aprender
a ler e escrever de maneira convencional.
Para Winnicott (2008), a fantasia, o faz-de-conta e a brincadeira fazem parte da vida
da criança, da construção da sua visão de
mundo e isso tudo é inegável, porém, algumas
escolas de Educação Infantil reduzem esse
universo, como se a criança não conseguisse
articular e diferenciar o real do imaginário. A
criança é vista com pouca capacidade de compreensão, cabendo a busca por uma adequação da ciência ao limite do pensamento infantil.

criança nasce indefesa e percebe os estímulos
exteriores do meio de maneira desorganizada,
cabendo aos adultos ao redor oportunizar condições para que o desenvolvimento ocorra de
maneira efetiva, significativa e eficaz (MOURA,
2008).

Segundo Arantes (2008), como Winnicott atuava na área da saúde, suas pesquisas relacionam o brincar ao amadurecimento e
confiança, especialmente relacionando o emocional ao processo de desenvolvimento, determinando a oportunidade de aprendizagem a
partir da evolução infantil, considerando o desenvolvimento aproximado ao ato de brincar,
uma vez que a brincadeira representa à criança
possibilidades de externalização de sentimentos, emoções e pensamentos: “A característica
essencial comunicar refere-se ao brincar como
uma experiência, sempre criativa, uma experiência na continuidade espaço tempo, uma forma básica de viver” (WINNICOTT, 2008, p. 75).
Para Winnicott, o indivíduo, desde bem
cedo, tende ao amadurecimento, dependendo
de sua criatividade para o desenvolvimento
das habilidades humanas, que potencializa as
ações e atitudes, favorecendo o aprimoramento dos saberes que indicam a concretização do
desenvolvimento (GRANÃ, 2013).
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A brincadeira, segundo os estudos realizados por Winnicott, facilita e influência o
crescimento e desenvolvimento saudável das
crianças, proporcionando a socialização e interação, representando uma experimentação
e experiência criativa, que impulsiona o pensamento e raciocínio. Além disso, Winnicott
entendia o brincar como indicador de saúde,
considerando a criança que brinca como um
ser em atividade (ARANTES, 2008).
Para Winnicott, o brinquedo transforma-se em uma realidade para a vivência da criança, permitindo a experimentação, pois enquanto brinca, a inteligência infantil é estimulada ao
desenvolvimento gradativo, oportunizando nas
brincadeiras uma forma de garantir a construção do conhecimento e a aprendizagem, formando sujeitos críticos, que respeitam regras,
sabem viver socialmente e demonstrando afetividade pelos demais (SANTOS, 2012).

Portanto, a criança precisa das experiências proporcionada por aqueles que a cercam, de modo a criar capacidade de confiança,
repúdio e escolhas. A partir de sua capacidade
de controlar o que deseja, a criança consegue
compreender as manifestações da mãe, analisando o que é melhor ou não para si.
Deste modo, quando a criança alcança
intimidade com os objetos, suas percepções
voltam-se à necessidade de brincar com aquilo que possui, principalmente quando o objeto
oferecido parte de alguém conhecido, como
os familiares e, posteriormente, professores
(GRANÃ, 2013).

A confiança da criança com os adultos
ocorre a partir de estímulos, proporcionados
em ambientes facilitadores, ou seja, uma mãe
atenciosa entende as necessidades da criança, oportunizando objetos que chamam sua
atenção, assim como o professor observador
“A criança que não brinca desconhece consegue oferecer situações que interessem
as infinitas possibilidades de desenvolvimento a criança, ampliando a confiança entre ambos
e transforma-se em um sujeito que pouco in- (SCHERBAUM, 2017).
terage, tem dificuldades de atenção e raciocínio” (WINNICOTT, 1975 apud GRANÃ, 2013,
A partir dessa interação que reflete na
p.114). Winnicott afirma que as brincadeiras confiança da criança com o adulto, a brincainfantis se iniciam a partir da relação da crian- deira ocorre espontaneamente, baseando-se
ça com a família, especialmente com a mãe, no conforto da criança com aquele que a cera partir da possibilidade de concretização do ca. Neste contexto, a brincadeira representa
que a criança pode encontrar como objeto um sentimento de pertencimento e afetividade,
(SANTOS 2012).
facilitando o desenvolvimento infantil a partir da
segurança para a criança em expressar seus
Segundo Moura:
sentimentos quando brinca, pois sente o amor
ao redor (WINNICOTT, 2008).
O objeto proposto à criança pela mãe é repudiado, aceito e objetivamente percebido. Se a mãe pode desempenhar esse papel por certo tempo, sem impedimentos,
então o bebê tem certa experiência de controle mágico,
isto é, experiência daquilo que é chamado de onipotência. O bebê começa então a fruir baseadas em uma relação da onipotência dos processos intrapsíquicos com
o controle que tem do real (MOURA, 2008, p.69).

De acordo com Outeiral (2015), nas teorias de Winnicott, o desenvolvimento da criança relaciona-se ao brincar por meio da questão
do self, ou seja, enquanto a criança brinca, a
criatividade e espontaneidade é estimulada,
proporcionando a utilização da personalidade
de forma integral, favorecendo a descoberta íntima do self, traduzido da língua inglesa como
“eu”.
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A criança brinca para relacionar sua
verdade interna às situações externas, envolvendo-se com o meio e os indivíduos que o
compõem, tratando-se da experiência que estrutura o self, em que imaginação e realidade
caracterizam possibilidades de desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem. Sendo assim, a imaginação, criatividade e brincadeiras
determinam a base do processo psíquico, que
classifica as dimensões do self (SCHERBAUM,
2017).
A partir da criatividade estimulada e
potencializada, a criança alcança experiências
significativas, que representarão a construção
de sua identidade, personalidade e preferências, definindo a capacidade criativa e crítica
que favorecem a tomada de decisões nas diferentes ações. A princípio, essas escolhas
determinam as brincadeiras interessantes à
criança, proporcionando o conhecimento aos
adultos das necessidades e emoções infantis
(MOURA, 2008).
A ilusão refletida por meio da brincadeira representa um valor importante para o
adulto compreender o mundo interior da criança, manifestado em ações impostas pelas atividades imaginativas, que permitem a evolução
do desenvolvimento. Conforme a criança amadurece, as brincadeiras são mais exploratórias
e experimentais, retratando o que a criança
deseja, repudia, tem curiosidade e interioriza
(ARANTES, 2008).
Winnicott ainda afirma que a criatividade, conforme amadurecida por meio das
experimentações, representa um elemento
fundamental para a concretização e consolidação do desenvolvimento infantil, considerando
as mudanças nas escolhas das brincadeiras,
que passam a exigir um espaço adequado
para ocorrer, além de mais aproximação com
a realidade. Esta situação determina o brincar
como uma possibilidade interna, que depende
das relações com os fatos para representar um
sentido à criança (SCHERBAUM, 2017).

Para Outeiral (2015), o brincar deveria
ser a principal atividade da criança, já que a
brincadeira remete a uma aprendizagem social,
sendo o resultado de relações interindividuais.
A brincadeira relaciona-se à possibilidade de
educação da criança, proporcionando a superação de desafios e rompimento com a rotina.
Quando brinca, além de entrar em um
mundo imaginário, a criança pode construir relações reais, elaborar regras de convivência e
organização construindo assim a consciência
da realidade, ao mesmo tempo em que tem a
oportunidade de modificar essa realidade, enriquecendo suas relações, caminhando em direção à conquista da autonomia e cooperação,
de forma ativa (ARANTES, 2008).
De acordo com Santos (2012), a possibilidade de desenvolvimento a partir do brincar é permitida à criança quando o ambiente é
planejado para estimular, além de ser considerado como um instrumento pedagógico que a
criança vai dispor para se desenvolver integralmente.
Para Outeiral (2015) é de fundamental
importância que todos os envolvidos com o desenvolvimento infantil passem a ver o ambiente
com um olhar diferenciado, como uma articulação de vários aspectos: atividades, espaço,
tempo, objetos e parceiros, sabendo que esta
articulação resulta em um espaço de estímulos
ao desenvolvimento, especialmente oportunizado pela brincadeira.
O ambiente de vivência na infância
deve ser estimulador e interessante, deixando
então de ser visto apenas como mais um espaço qualquer, sem referência ou oportunidades, limitando a vivência das crianças, impossibilitando uma interação ou troca entre elas
(GRANÃ, 2013).
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A brincadeira na infância estabelece
um vínculo entre a fantasia imaginativa e a
realidade vivenciada, auxiliando no desenvolvimento do cérebro infantil, na formação das
linguagens humanas, seja de aspectos cognitivos ou motores, levando ao estímulo da melhora sensorial, identificando uma progressão
na personalidade, identidade e autonomia da
criança (MOURA, 2008).

A escola representa um lugar no qual a criança pode
experimentar seus próprios instintos, agora num ambiente mais protegido do que o próprio lar. A Educação
Infantil é um lugar onde elas [as crianças] podem, por
algumas horas, diariamente descobrir a extensão de
seus próprios impulsos, e assim se tornarem mais capazes de lidar e sentir menos medo deles (WINNICOTT,
1996 apud SANTOS, 2012, p. 81).

Neste contexto, as brincadeiras devem
fazer parte da realidade infantil, pois o ato de
brincar permite que a criança representa sua
realidade por meio da comunicação, com linguagens verbais que auxiliam nas descobertas
de novos conhecimentos, de modo que exista
a extensão para a realidade adulta (SANTOS,
2012).

Portanto, a escola representa um espaço de experimentação como extensão das
experiências sociais e familiares, sendo fundamental a participação do adulto para o estímulo
às brincadeiras, especialmente caracterizado
pelo professor, quem representará a confiança
para manifestação dos sentimentos e emoções
infantis.

Para Moura (2008), o comportamento
das crianças durante as brincadeiras é diferenciado das atitudes cotidianas, devido ao brinquedo permitir mudanças comportamentais
e estruturais nas crianças, de acordo com a
necessidade do momento, levando a criança
a criar realidades que dependem apenas da
imaginação para acontecer. O desenvolvimento infantil surge a partir das funções que estão
acima da realidade, pela apropriação dos símbolos e linguagem, vivenciados em momentos
diferenciados do cotidiano da criança.

Para Granã (2013), a redefinição do
contexto da Educação Infantil, momento em
que a brincadeira depende da confiança entre
a criança e professor, necessita de uma reconstrução das práticas para que a criança deixe de
ser vista como um material a ser moldado e
passe a ser concebida como um sujeito social,
capaz de construir seu conhecimento, com
uma aprendizagem gradual, podendo exercer
o direito de ser criança dentro da pluralidade
cultural e social.

Winnicott afirma que a brincadeira permite que a criança idealiza novos desejos, relacionando esses desejos às possibilidades
reais ao elaborar novas regras que podem
aproximar a criança de seus direitos e deveres.
As maiores conquistas de uma criança dependem das brincadeiras que ela realiza em seu
cotidiano, podendo estender a aquisições futuras relativas ao comportamento adequado e a
moralidade (SCHERBAUM, 2017).

A atualidade da Educação Infantil exige
a interação que acontece entre criança, professor, desenvolvimento e conceitos, representando um espaço de descoberta sobre a vida, de
interação e aprendizagem, a partir das experiências compartilhadas. Sendo assim, o eixo do
processo é a observação e a mediação, e todo
o conhecimento que a criança carrega é valorizado, ressaltando então a ideia de processo
educativo, que começa exatamente na infância
(MOURA, 2008).

De acordo com Winnicott:
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Nas teorias de Winnicott, o momento
da chegada à escola representa a saída do lugar de conforto, determinado pelas relações familiares, sendo fundamental o reconhecimento
das necessidades específicas da criança por
parte do professor também, de modo que a
confiança não seja algo técnico, permitindo o
conforto da criança na escola e, consequentemente, seu desenvolvimento (SCHERBAUM,
2017).
De acordo com Arantes (2008), Winnicott afirma que a partir da chegada da criança
à escola, as atitudes precisam ser humanizadas, pois realizações mecânicas, sem comunicação com afeto, refletem na ausência de interação e confiança, limitando as possibilidades
da criança em expressar-se, manifestar seus
interesses e brincar, devido acreditar que será
repreendida quando agir com a espontaneidade comum em suas relações familiares. Para
Santos (2012, p.96): “O florescer da criança
dependerá, tal como a criança dependeu da
mãe e do ambiente familiar, da sensibilidade
dos agentes escolares em comunicar-se com
a criança”.
Portanto, o desenvolvimento da criança ocorrerá quando a confiança pertencer às
atividades cotidianas, seja nas relações familiares, educacionais ou demais âmbitos sociais.
Cabe à escola proporcionar segurança e conforto para que a criança compreenda o ambiente educacional como um espaço de interação, que permite as expressões de emoções e
sentimentos para o alcance da aprendizagem,
aquisição do conhecimento e aprimoramento
das habilidades humanas (OUTEIRAL, 2015).

Scherbaum (2017) ressalta que a tranquilidade de uma criança nas ações do brincar
correspondem à confiança no meio, proporcionando a manifestação da criatividade e imaginação, fundamentais para o desenvolvimento
infantil. O espaço para as brincadeiras, seja na
escola ou em família, precisa apresentar potenciais estímulos, permitindo a máxima ação da
criança a fim da concretização de uma busca
espontânea pelo prazer e diversão, assimilados ao desenvolvimento.
Winnicott ainda aborda, em suas teorias, o objeto transicional, referenciando ao
primeiro contato da criança com algo externo,
diferente do self. Os objetos transicionais representam uma ilusão à criança, diante de algo
novo e inesperado, podendo ser relacionado
à chegada na Educação Infantil, quando uma
situação nova, diferente do que é comum, inicia-se, exigindo a necessidade de adaptação
(OUTEIRAL, 2015).
Winnicott afirma que a brincadeira
simboliza as emoções, as perturbações e as
necessidades da criança, representando um
momento de externalização das relevâncias. O
ato de brincar relaciona-se ao prazer, mas expressar angústias e medos, cabendo aos adultos a observação daquilo que a criança sente,
auxiliando-as, de modo que não fiquem traumas durante o desenvolvimento, diante da confiança em manifestar sentimentos e emoções
com os adultos próximos, desde familiares até
professores (GRANÃ, 2013).

O brincar ocorre em espaços potenciais, incluindo realidades internas e externas,
objetivando o desenvolvimento integral das habilidades da criança, facilitando a percepção
do “eu”, das preferências, necessidades e desejos, impulsionando a formação da personalidade e identidade de cada indivíduo (MOURA,
2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho permitiu a observação sobre a importância da brincadeira no
desenvolvimento da criança, baseando-se nas teorias de Winnicott, considerando a fase da Educação Infantil como fundamental na continuação das relações, permitindo confiança à criança
para manifestar seus interesses e necessidades durante as ações do brincar.
A ação de brincar deve ser estimulada nas crianças em diferentes contextos e formatos,
propondo a brincadeira em situações coletivas e individuais, de modo que a criança consiga
conhecer o outro e a si mesmo. É importante para o adulto identificar, por meio da imaginação
e criatividade infantil, as potencialidades da criança, bem como sua capacidade afetiva, criativa
e racional, buscando desenvolvimentos na motricidade, linguagem, percepção e representação
do meio, sempre aprimorados pela maturação da idade e pela intervenção pedagógica do professor.
Em seus estudos, Winnicott afirma que, a partir do devido estímulo à criatividade infantil, a criança consegue preservar a espontaneidade nas relações com o brincar, externalizando
sentimentos e emoções, de modo que seja possível ao adulto a identificação das necessidades
infantis. Sendo assim, a criança manifesta suas ações íntimas na brincadeira, além de relacionar
imaginação à realidade, compreendendo as situações ao redor.
O desenvolvimento infantil, para Winnicott, depende da confiança da criança com o meio,
sendo fundamental as relações com os adultos, familiares e professores, a fim de que expresse
o que sente e deseja nas brincadeiras. Enquanto brinca, a criança experimenta e encontra possibilidade de resolução de conflitos, possibilitando realidade à imaginação.
O senso comum, porém, ainda apresenta resistências quanto às brincadeiras em espaços educacionais, diante de familiares que acreditam na ausência de associação entre o brincar
e o desenvolvimento das habilidades. A escola e os professores precisam propor situações que
demonstram o equívoco deste pensamento ultrapassado, caracterizando as brincadeiras como
momentos de aprendizagem das crianças, favorecendo o enriquecimento da cultura social, histórica e educacional do sujeito.
Os espaços escolares destinados à educação infantil são favorecidos com a possibilidade de incluir brincadeiras na rotina infantil, para estimular e valorizar o processo educacional. As crianças, quando levadas ao desenvolvimento das habilidades de maneira significativa,
associam sua realidade as fantasias mais facilmente, imaginando situações que servem como
respostas a conflitos internos, expressos em seus atos de brincar.
Portanto, o brincar é fundamental ao desenvolvimento, cabendo ao professor a adoção de práticas didáticas que explorarem a
importância das brincadeiras em sala de aula, de modo que a criança sinta-se segura em aprender brincando, assim como familiares
percebam como as brincadeiras possibilitam uma evolução nas habilidades, capacidades e potencialidades de seus filhos.
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OS CAMINHOS PARA UMA ALFABETIZAÇÃO
SIGNIFICATIVA POR MEIO DE VARIADAS
LEITURAS

RESUMO: Este artigo busca refletir sobre a alfabetização e as variadas leituras, contribuindo
para uma aprendizagem significativa. Construir a alfabetização de uma criança começa no
nascimento e envolve aprender a falar, ouvir, ler, entender, assistir, desenhar e escrever. Ao
se pensar no processo da leitura o educando deve buscar compreender e refletir a respeito
do significado que a leitura representa para si. A educação traz muitos desafios aos que nela
trabalham e aos que se dedicam a sua causa. Muito já se pesquisou, escreveu-se e se discutiu
sobre a educação, mas o tema jogos e brincadeiras é sempre atual e indispensável, pois seu
foco principal é o ser humano. Aprender a pensar sobre diferentes assuntos é muito mais importante do que memorizar fatos e dados a respeito dos assuntos, cabendo a escola educar
de forma inteligente e divertida.

Palavras-chave: Alfabetização; Desafios; Variadas Leituras
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com Martins (1986, p.12) “[...] ninguém ensina ninguém a ler: o aprendizado é, em última instância, solitário embora se desencadeia e se desenvolva
na convivência com os outros e com o mundo”. O ato de ler está além da obrigatoriedade, transpassando o simples fato de saber ler, buscando o prazer em ler um livro ou um
texto e aprendendo a apreciar uma leitura além do espaço escolar.
Martins (1986, p.12), afirma que “aprendemos a ler apesar dos professores; que, para
aprender a ler e compreender o processo da leitura, não está desamparado, temos condições
de fazer algumas coisas sozinhos”. A leitura deve ser um processo de interação da criança em
fase de alfabetização, como facilitadora no ensino aprendizagem.
Segundo Martins (1986, p.23), “muitos educadores não conseguiram superar a prática
formalista e mecânica, enquanto para a maioria dos educadores aprenderem a ler se resume à
decoreba de signos linguísticos”. Nota-se que nas salas de aula, muitas vezes a leitura de textos
não têm significado e não fazem parte do contexto do aluno. Com uma leitura mecânica e sem
emoção a aprendizagem acaba tornando-se um momento ineficiente na busca pelo entendimento do educando com o mundo letrado e é durante esse processo que os professores precisam
mudar suas estratégias em forma de ser mediador e tornar a leitura mais prazerosa e significativa, fundamentalmente na alfabetização.
Segundo Martins (1986, p.23), “uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se limita à
leitura com fins eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se do
mundo”. Ao ler diferentes textos, adquirimos diversos conhecimentos que podemos usar para
todas as áreas da vida. Por exemplo: alguns textos literários podem nos passar uma mensagem,
mesmo que implicitamente, pois ao criar afinidade com algum personagem, compreender o contexto, o leitor passa a refletir sobre a história, e acaba por se colocar no lugar do personagem
ou comparar a situação deste com alguma situação de sua própria vida, com essa reflexão o
leitor ganha um conhecimento para a própria vida, pois ele pode achar uma resposta para uma
situação que passava, ou passa a compreender melhor as outras pessoas, ou a se compreender melhor, entre vários outros conhecimentos que pode adquirir, apenas com a leitura sobre o
cotidiano de algum personagem.
Ao ser estimulada por meio de situações prazerosas com a leitura, desperta-se na criança o desejo de saber, com isso o ato de ler provoca uma fácil adaptação no processo da alfabetização. É fundamental escolhermos bem os primeiros livros a serem introduzidos na vida das
crianças, sendo que essa escolha precisa levar em consideração a idade da criança e o contexto
que se encontram, pois ao apresentar um livro espera-se que desperte na mesma o interesse
em se aprofundar na leitura.
A leitura é essencial em qualquer área do conhecimento e por esse motivo deve ser
sempre repensada e refletida com o intuito de ser melhorada, tornando-se prazerosa, reflexiva
e significativa, tornando-se então o mais interessante possível para as crianças, criando dessa
forma, o hábito de escutar e ler os mais variados textos, agindo como instrumento significativo
na vida cotidiana. Segundo Leffa (1998, p.24):
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Ler é um fenômeno que ocorre quando o leitor, que possui uma série de habilidades de
alta sofisticação, entra em contato com o texto, essencialmente um segmento da realidade que
se caracteriza por refletir um outro segmento. Trata-se de um processo extremamente complexo,
composto de inúmeros subprocessos que se encadeiam de modo a estabelecer canais de comunicação por onde, em via dupla, passam inúmeras informações entre o leitor e o texto
Pode-se notar que a leitura é um meio de comunicação, no qual o leitor satisfeito recebe informações de forma significativa. Dessa forma, durante o processo de alfabetização faz-se
necessário a presença da leitura realizada de forma prazerosa.
Segundo Paulo Freire (1986, p.23): “A leitura do mundo precede sempre a leitura da
palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela”. Pela citação de Paulo Freire,
pode se notar que a decodificação das palavras se torna significativa a medida que o indivíduo
inicia o processo de leitura, compreendendo as palavras e não só escrevendo por escrever, de
forma mecânica. De acordo com Soares (2004), apud Brilhante (2010, p.7):
O uso de habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal, o letramento é considerado como um responsável
por produzir resultados importantes: desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social,
progresso profissional, cidadania (SOARES, 2004 apud BRILHANTE, 2010, p.7).

Nas escolas, durante o período de alfabetização, deve-se realizar a prática da leitura por
meio de novas práticas de ensino, na qual os alunos tenham processo ensino aprendizagem
significativo, que permita entender e se apropriar da complexidade do mundo da escrita.
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A LEITURA E CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES
NO UNIVERSO INFANTIL
De acordo com Caldin (2001), contar
uma história é diferente de ler uma história, e
na escola há espaço para as duas práticas. O
contador recria o conto junto com seu auditório. Ele conserva algumas partes do texto, mas
modifica-o, de acordo com a interação que estabelece com o público. Já o leitor de histórias
empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as
escolhas lexicais do autor.
Todo professor pode se tornar um contador de histórias. No início, basta que ele leia
diferentes tipos de histórias para os alunos.
Aos poucos, ele vai se apropriando das narrativas e começa a querer contar aquelas de
que mais gosta. Cada contador, usando suas
habilidades, encontra a sua forma de contar
histórias – e começa a dar vida a elas. Algumas sugestões são importantes para quem deseja se aventurar pela arte de contar histórias:
é recomendável uma leitura prévia minuciosa
do conto, buscando apreender o sentido mais
profundo, ou seja, buscando compreender a
sua essência; é interessante, também, que se
faça uma divisão do conto em cenas ou partes
principais, e que se identifique a estrutura da
narrativa; por fim, é bom conhecer bem os personagens e as situações que eles vivenciam
na sequência narrativa (CALDIN, 2001, p. 32).

Na década de 1950, o Brasil passou por uma crise
da leitura, com a expansão do cinema e da televisão,
quando a poesia ficou relegada a segundo plano, suplantada pela imagem. Os grandes festivais da música
popular brasileira resgataram a poesia e abriram caminho para os anos 1970, com o boom da literatura infantil, que, sufocada pela ditadura, buscou, por meio da
metáfora, uma forma de denúncia ao governo (CALDIN,
2001, p. 32).

Percebe-se que os contos de fadas são
influenciados pela política que o país vivencia,
sendo também uma forma de expressar opiniões em forma de metáforas para denunciar os
governos. Segundo Coelho (1991, p.57): “Foi
em pleno período de confronto entre o tradicional (formas já desgastadas do Romantismo/
Realismo) e o moderno (representado pelo Modernismo de 22) que Monteiro Lobato inicia a
invenção literária que cria o verdadeiro espaço
da literatura infantil no Brasil”.
Monteiro Lobato foi o autor que deu início à literatura infantil, criando mundos e seres
imaginários, por meio das aventuras de seus
personagens, sempre instigando a imaginação das crianças que têm contato com suas
obras até os dias atuais. De acordo com Turchi
(2009, p. 14):
No panorama atual, um levantamento da produção literária para crianças aponta para uma retomada dos
clássicos universais, dos clássicos brasileiros, dos contos de fadas, de histórias exemplares, de narrativas das
mitologias grega, africana, indígena, entre outras. Além
da publicação em nova edição, bem cuidada, com os
avanços dos recursos disponíveis nas artes gráficas,
há também a revisitação dessas antigas histórias numa
direção da paródia ou da desconstrução pelo humor
ou pela crítica dos valores ou paradigmas sociais. Essas formas e temas literários revitalizados trazem como
marca estética a presença de dados da contemporaneidade na caracterização do tempo, do espaço e dos
conflitos ( TURCHI, 2009, p. 14).

Por meio da leitura dos Contos de Fadas podemos perceber as questões que permeiam os pensamentos de nossos antepassados, vivências e experiências que sustentaram
a humanidade nos foram passadas por meio
das histórias contidas nos contos numa linguaPortanto, atualmente a literatura presergem simples que fornece sentidos em qualquer
va seus elementos da narrativa dos contos de
idade. De acordo com Caldin (2001, p. 32):
fadas, mostrando uma preocupação com os
problemas da vida cotidiana por meio dos livros, que são adaptados às necessidades sociais.
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Segundo Freud (apud Franz, 1962)
todo sonho é uma expressão relevante da vida
interior e, sua interpretação, é o caminho para
a compreensão do inconsciente. Freud (apud
Franz, 1962, p. 17) percebeu que os sonhos
não se diferenciam dos mitos e Contos de Fadas, e que são um fenômeno humano universal.
Numa história, a sucessão de acontecimentos
representa a experiência interna do herói - história latente – numa linguagem simbólica.

AS BRINCADEIRAS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A
ALFABETIZAÇÃO

Para Emília Ferreiro (2001): “os saberes que o aluno traz para a escola e como eles
devem ser trabalhados pelos professores, fazem parte da linguagem no processo de alfabetização”. Assim, podemos observar que os
processos de aquisição da leitura e da língua
escrita no contexto escolar devem considerar o
As crianças ao lerem/escutarem His- desenvolvimento das crianças, pois este cometórias entram em contato com seu material ça muito antes da escolarização:
inconsciente/latente, pois ao se identificarem
com os personagens podem avaliar as situa- É útil perguntar através de que tipo de práticas a crianções de uma forma mais distanciada. Dessa ça é introduzida na língua escrita, não só no papel,
forma, ao entrar em contato com os processos mas também através dos meios de eletrônicos. Se uma
internos identificando-se com os personagens, criança sabe ler, mas não é capaz de ler um livro, uma
revista, um jornal e se sabe escrever palavras e frase,
os contos possibilitam a criança ver-se “de mas não é capaz de escrever uma carta ela é alfabetifora” da situação, com um olhar mais distancia- zada, mas não é letrada (FERREIRO, 2001, p. 30).
do pode-se melhor perceber o problema posto
e as sugestões para a solução. Temos que ter
Segundo a autora, a alfabetização é
em mente que ao analisar os significados dos fundamental para nos ajudar a entender nosso
contos, pode haver um apego demasiado a al- mundo. Desde o momento em que acordamos
guns aspectos não existentes em relatos mais até o momento em que dormimos, estamos
antigos.
constantemente fazendo o sentido do mundo
ao nosso redor. Assim, a alfabetização tem
As histórias podem ajudar as crianças sido tradicionalmente pensada como leitura e
a elaborar e vencer dificuldades psicológicas escrita. Embora esses sejam componentes esbastantes complexas, pois oferecem possibili- senciais da alfabetização, hoje nossa compredades de se construir uma ponte entre o in- ensão da alfabetização abrange muito mais.
consciente e a realidade, visto que em cada
história uma linguagem simbólica que se coA alfabetização é uma etapa muito immunica diretamente com o inconsciente e mes- portante em nossa vida, é nesse processo que
mo que a criança não expresse sua compreen- descobrimos o mundo das letras e da leitura.
são acerca da mensagem contida na história, Um processo bem elaborado, com objetivos e
isto não significa que esta não foi assimilada. metodologias adequadas pode ter resultados
futuros que definem a vida e o prazer pelas
Ler um conto de fadas para uma crian- letras em muitas pessoas, portanto, os proça, ou deixar que ela o leia sozinha é impor- fissionais docentes, deste ponto de vista, são
tante para auxiliar no desenvolvimento da ima- considerados como atores importantes de inginação e da fantasia. Esses elementos são centivo e mediação na vida de seus alunos,
essenciais para o universo infantil, uma vez pois, os mesmos possuem a responsabilidade
que servem como mediação entre a criança e de se qualificarem, refletirem e aplicarem mea realidade, atuando na resolução de conflitos todologias eficientes, respeitando o contexto e
e na estruturação da personalidade, através os conhecimentos prévios dos alunos (FERREIdos simbolismos representados pelos perso- RO, 2001).
nagens.
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O professor tem também o papel de
proporcionar o contato direto do aluno com o
mundo da leitura, muitos de nossos alunos, não
tem a oportunidade de entrar em contato com
a leitura através da mediação de seus pais, por
isso, o professor também assume esse papel.
A leitura é uma alternativa pedagógica eficaz
na construção do interesse da criança pelos
estudos, pois, quando despertamos para a leitura no início da vida escolar, é grande a possibilidade de tornarmos adultos que adotam a
leitura como hábito e em consequência, conhecemos as formas corretas de escrever, pronunciar e compreender textos (FERREIRO, 2001).

Para tal empreitada, o(a) professor(a)
precisa, em primeiro lugar, conceber a língua
escrita como objeto social que circula em nossa sociedade, atendendo às diferentes funções
de acordo com as necessidades de sua utilização. Precisa entender, ainda, que o fato de
a escola ter sido incumbida historicamente de
ensiná-la não a torna um conhecimento escolar, ou seja, a língua escrita não deve ser aprendida/ensinada meramente para cumprir tarefas
escolares. Assim, é fundamental que a leitura e
a escrita sejam trazidas para o ambiente escolar pensadas como um objeto social, o que significa dizer que no processo de aprendizagem
ela não deve ser dissociada de seus usos, seO professor tem o papel de mediador gundo pesquisas encontradas no site (SITES.
cultural, isto é, ele está entre a criança e a cul- ATICASCIPIONE, s/d).
tura, com todos os conhecimentos, valores e
procedimentos dos quais as novas gerações
Quanto a essas pesquisas, os jogos
necessitam e desejam se apropriar para viver e brincadeiras também devem ser valorizados
em nossa sociedade, necessita conhecer tanto por fazer parte da cultura de um povo, onde
o sujeito quanto o objeto de sua ação, isto é, possibilita uma aprendizagem significativa posa criança com a qual trabalha, os aspectos da sibilitando da criança descobrir as palavras
cultura na qual pretende inseri-la e as caracte- por meio do lúdico. Todos os envolvidos na
rísticas específicas do conhecimento que pre- aprendizagem precisam estar conscientes da
tende ajudar a criança a construir, no caso, a importância em que os jogos e brincadeiras
linguagem escrita em toda a sua complexidade possuem na construção do conhecimento da
(FERREIRO, 2001).
criança.
Sabe-se que a familiaridade com um
conhecimento só se adquire com seu uso
constante. Assim, para o(a) professor(a) formar
leitores e produtores de texto, é necessário que
a escrita e a leitura sejam parte integrante de
sua vida e, sobretudo, que este tenha uma relação afetiva com essas atividades, realizando-as com prazer. É claro que, quanto mais ler
e escrever, mais condições o(a) professor(a)
terá para utilizar essas experiências ao ensinar
seus alunos, mostrando a importância do uso
desses conhecimentos na sua interação com
o mundo e com as pessoas. Entretanto, como
não basta gostar de crianças para ser um(a)
bom(boa) professor(a), também não é suficiente apenas ler e escrever para alfabetizar letrando (FERREIRO, 2001).

Estes trabalhos mostram que as reflexões são necessárias e enriquecedoras, uma
vez que todos precisam estar envolvidos na
educação. Jogar e brincar ajuda a criança no
seu desenvolvimento como um todo, reduz sua
agressividade e auxilia na sua inserção à sociedade, bem como na construção de seu conhecimento. Por meio do lúdico a criança consegue comparar, analisar, nomear, associar,
calcular, classificar, compor, conceituar e criar.
Assim, a ludicidade traz o mundo para a realidade da criança, possibilitando o desenvolvimento de sua inteligência, sua sensibilidade,
habilidades e criatividade.
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É notório que jogos e brincadeiras são
poucos utilizados no ensino fundamental como
recurso didático para o desenvolvimento de um
ambiente alfabetizador, já que os alunos e professores pouco se utilizam desse recurso didático. De acordo com Kishimoto (1994, p.13):

que haviam sido impostas pelo governo militar.
Suas obras impulsionaram novas diretrizes e
práticas pedagógicas já que, para ele, é fundamental que a educação ajusta-se às necessidades do indivíduo para quês e tenha um desenvolvimento livre, pleno e satisfatório.

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

Nesse novo contexto surge então a preocupação com a formação do professor, que é
inadequada e acaba gerando conflito entre governo/escola/sociedade, que daí surge uma diretriz para a formação do professor. Conforme
afirma: Dolnikoff; Schuck; Nascimento; Sartório
(2007): “É nessa estrutura educacional que se
ajusta a teoria do professor reflexivo, o professor que acompanha sistematicamente a sua
prática e encontra alternativas para resolver os
problemas cotidianos as prática escolar”. Ou
seja, o professor deve refletir sobre as diversas
atividades que ele desempenha no âmbito do
universo escolar para dar respostas a cada situação inusitada.

Em todas as disciplinas escolares é
possível desenvolver atividades com jogos e
brincadeiras, que auxiliam a criança na transposição entre a língua oral e a escrita.Os jogos
e as brincadeiras fazem parte do ambiente natural da criança, ao passo que as referências
abstratas e remotas não correspondem aos
seus interesses.
A sala de aula deve ser um local onde
se busque constantemente a eficácia no processo educativo por meio de momentos em
que os jogos e as brincadeiras possam estar
inseridos para auxiliar na construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante.

Geraldi, Messias e Guerra (1995) analisam que os professores, de acordo com o
pensamento de Zeichner (1995), não podem
figurar somente “como meros executores passivos de ideias concebidas em outra parte”, a
experiência docente é rica e pobre, de maneira
significativa, contribuir na construção de diretriA capacidade para imaginar, fazer pla- zes educacionais.
nos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, nas crianças, por meio dos jogos e das
Como forma de abrir espaços para
brincadeiras. Por intermédio da ludicidade, a esta reflexão do professor implantado espaços
criança atua, mesmo que simbolicamente nas de formação continuada - ATPC (antigo HTPC)
diferentes situações vividas pelo ser humano, na escola, cursos em parcerias com outras insreelaborando sentimentos, conhecimentos, sig- tituições particulares e públicas e, hoje, cursos
nificados e atitudes, podendo, assim, preparar- fornecidos por meio da internet e outras tecno-se para a vida e seus diversos desafios, sem logias, como a videoconferência, por exemplo
ter diretamente vivenciado as situações em si. – o professor está, pouco a pouco, assumindo
novamente o lugar de conhecedor de sua práNo contexto histórico o professor tem tica e está pesquisando essa realidade – fauma empreitada que se renova e se torna re- zendo curso de pós-graduação lato e stricto
flexiva a vários anos, a partir dos anos 80, o sensu.
pensamento de Jean Piaget ganhou inserção
no Brasil e foi responsável por mudanças ocorridas na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como nas políticas educacionais
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Dickel (1998) analisa que os professores “produzem em suas práticas, uma riqueza
de conhecimento que precisa ser, juntamente
com as suas experiências, assumida como
ponto de partida de qualquer processo de
aperfeiçoamento de seu trabalho e de mudança na escola” (p.41).
Segundo Tardif, “parece banal, mas um
professor é, antes de tudo, alguém que sabe
alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros.” (TARDIF, 2005, p.
31). Para esse autor, o saber do professor vem
de diversos contextos sociais como, por exemplo, os grupos familiares, diversas instituições
e grupos diversos. Entretanto, a relação do professor com os saberes não se reduz apenas
a uma função de transmissão de conteúdos e
conhecimentos já constituídos.
Para Tardif (2005), o saber docente por
ser definido como saber plural, em sua prática
emprega-se, no entanto, vários saberes como
os saberes de formação profissional, (das ciências da educação e da ideologia pedagógica),
saberes disciplinares, saberes curriculares e os
saberes experienciais.
Os saberes de formação profissional
são aqueles que o professor adquire através
do conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, nesse
sentido, esses conhecimentos se transformam
em saberes de formação científica ou erudita,
que incorporada a prática docente, poderá se
transformar em prática científica ou em tecnologia da aprendizagem. Isso acontece através
da formação inicial ou continuada dos professores, pois é no “decorrer de sua formação
que os professores entram em contato com as
ciências da educação” (TARDIF, 2005, p. 37).

Muitos de nós são atraídos por livros
de histórias, porque é nisso que fomos criados.
No entanto, existem muitas mais opções para
crianças pequenas hoje. Ao expor as crianças
a uma ampla variedade de textos funcionais,
também as incentivamos a criar uma ampla variedade de textos funcionais. As crianças podem fazer sinais de trânsito para postar na área
de quarteirão, uma lista para uso no supermercado, um recibo para um cliente na pizzaria ou
uma carta a um amigo para enviar pelo correio.
Quando as crianças vêem múltiplos propósitos
para o texto, é mais provável que encontrem um
objetivo que lhes seja importante. Em suma, ao
expor as crianças a muitos textos e dar-lhes
a oportunidade de criar suas próprias, é mais
provável que elas incluam texto em suas vidas,
não apenas em suas brincadeiras.
As crianças estão naturalmente interessadas no mundo ao seu redor. Diferentemente
das coisas que eles podem aprender jogando de forma independente (como prédios de
blocos tombam quando são mais pesados no
topo do que no fundo), devem ser ensinados
conceitos, habilidades e entendimentos de alfabetização. Eles precisam ser aprendidos com
outra pessoa. As crianças não podem aprender os nomes das letras se ninguém lhes disser. Eles não aprenderão relações de símbolos
sonoros se não receberem letras e os sons que
as acompanham. Eles não podem aprender
como os livros funcionam se nunca foram lidos. Todos esses são precursores importantes
da leitura convencional. Nos primeiros anos,
temos o luxo de ensinar esses conceitos de
maneira lúdica. Segundo RONCA (1989, p. 27)
“O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de conhecimento, pois nele
a criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a
afetividade e amplia conceitos das várias áreas
da ciência”.

O autor aborda ainda sobre os saberes
pedagógicos que são provenientes das reflexões sobre a prática educativa, reflexões racioPara o autor, o lúdico se torna fundanais e normativas que conduzem a sistemas mental na escola, porque por meio dos jogos
coerentes de representação e de orientação da e das brincadeiras a criança faz ciência, trabaatividade educativa.
lhando a imaginação e produzindo uma forma
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complexa de compreensão e reformulação de
sua experiência cotidiana. Desse modo, os jogos e as brincadeiras devem ser objetos de
crescimento, possibilitando à criança a exploração do mundo, descobrir-se, entender-se e
posicionar-se em relação a si e a sociedade de
forma lúdica e natural exercitando habilidades
importantes na socialização e na conduta psicomotora.

pedagógica que a partir de então deu maior
importância ao lúdico no processo de aprendizagem e construção do saber. Portanto, no
contexto escolar, a ação lúdica propõe manifestações que criam e recriam a possibilidade
de imaginação e transformação da prática vivida do aluno, sendo que o educador pode, com
suas ferramentas, contribuir para o desenvolvimento da criança.

Segundo os Referenciais (RCNEI,
1998), as atividades lúdicas servem como
parceiras no processo ensino aprendizagem,
contribuindo para que o processo de ensinar
se torne agradável e permita que a criança
aprenda de maneira espontânea e significativa. O processo de aprendizagem é constante
e não um fator isolado, por este motivo, é que
cada estágio da vida tem desafios que contribui para o seu desenvolvimento.

Por possuir uma definição diretamente
relacionada ao brincar, ao divertimento e ao encanto, terminando por transformar o ambiente
em que se encontram, as atividades lúdicas podem ser interpretadas como qualquer ação ou
atividade que tenham como objetivo produzir
prazer e divertimento ao praticante no momento de sua execução. As brincadeiras e os jogos são fundamentais para o desenvolvimento
da criança, na descoberta de um mundo cheio
de prazeres, e por meio do lúdico podemos
Por conseguinte, o ser humano tem ne- descobrir muito sobre as crianças, sua vida, e
cessidade de ter contatos com outras pessoas seus anseios. De acordo com os Referenciais
para acrescentar e/ou construir novos concei- Curriculares Nacionais (1998):
tos. Os jogos e brincadeiras, como instrumentos pedagógicos, têm sido fundamentais no Os jogos constituem uma forma interessante de propor
processo ensino aprendizagem, permitindo problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na
ao educador um modo de ensinar ao qual ele elaboração de estratégias de resolução e busca de soconsegue avaliar e ao mesmo tempo levar luções (...), estimula o planejamento das ações e possium “conteúdo” de maneira prazerosa para as bilitam a construção de uma atitude positiva diante dos
erros, uma vez que as situações se sucedem rapidacrianças:

Brincar é uma das atividades fundamentais para o 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 que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes, tais
como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação.
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais (RCNEI 1998,
p.22).

Com as grandes formulações da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB 9394/1996), e logo depois do lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), foi discutida minuciosamente a prática

mente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL,
1998, p.46)

Podemos notar que as crianças quando brincam ao mesmo tempo em que estão
imaginando cenários, lugares, elas estão criando suas próprias regras, fazendo com que
saiam do seu mundo diário, de convivência, e
se tornam sujeitos de sua própria imaginação.
Ao participar de brincadeiras, a criança interage, se solta, ficando mais fácil sua formação
perante uma sociedade, aprende a trabalhar
em grupos, as regras, a cooperação, a socialização e até mesmo a competitividade, elas experimentam novas situações e descobrem até
onde são capazes de chegar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização deve ser acima de tudo, um processo que leva o ser humano a conquistar melhores condições de vida, construindo o conhecimento, se tornando um cidadão crítico,
promovendo uma vida social mais estável, tendo um acesso maior à cultura, mais facilidades em
conviver e viver em sociedade.
O processo de alfabetização é uma fase de descobertas, em que será introduzida a
linguagem como forma de escrita e de expressão e por meio dos jogos e das brincadeiras as
crianças aprendem e de desenvolvem atitudes morais e sociais.
O homem é um ser que produz cultura e cria história, sendo esta passada aos seus
descendentes, mas isto restringe a sua ação no mundo. Pois sua capacidade de inventar, de
imaginar o leva a estar sempre superando seus limites, buscando novos desafios e obstáculos.
Portanto para que se ocorra uma alfabetização significativa é necessário que a criança tenha
acesso aos variados tipos de leitura.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo conhecer as políticas públicas de inclusão e analisar os termos inclusão e integração. Tal estudo será baseado na bibliografia existente sobre
o assunto, neste sentido serão apresentadas reflexões sobre os referenciais que fundamentaram a educação.
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INTRODUÇÃO

O

tema inclusão é bastante polêmico entre educadores, uma vez que há muitas
controvérsias acerca desse assunto. Há profissionais que são a favor da inclusão de todos os alunos, independentemente de sua deficiência. Já outros
julgam algumas deficiências mais propícias à inclusão do que outras e há
também os que são contra a inclusão em escolas regulares.
Estes últimos defendem, portanto, a institucionalização ou a presença de salas de aula
específicas para todos os alunos que possuem necessidades educacionais especiais.
Entretanto, apesar da inclusão ser um tema bastante atual e abordado em vários âmbitos
da nossa sociedade, percebe-se que ainda há escassez de estudo e embasamento teórico para
tratar de seus aspectos.
Desta forma, conhecer as políticas públicas de inclusão que regulam a educação especial e o ingresso e permanência dos alunos portadores de deficiência em escolas regulares se
faz necessário, bem como conhecer e entender os termos inclusão e integração.
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INCLUSÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
A integração dos portadores de deficiências tem sido a proposta norteadora e dominante na Educação Especial, direcionando
programas e políticas educacionais e de reabilitação em vários países, incluindo-se o Brasil
(CARDOSO, 1992; CARVALHO, 1994; GLAT,
1998; MANTOAN, 1997).

Essa ideia de integração vigorou até
meados dos anos 80, quando as reivindicações das pessoas portadoras de deficiências
suscitaram na esfera científica dúvidas sobre
sua participação plena e igual aos demais. Diversos tratados sobre o assunto foram produzidos na comunidade científica, jogando por
terra o conceito de integração como forma de
atendimento aos portadores de necessidades
educacionais especiais.

Historicamente, a proposta de integraA inclusão desses alunos no sistema
ção escolar foi elaborada em 1972, na Educação Especial, por um grupo de profissionais regular de ensino tem sido a questão da Eduda Escandinávia, liderados por Wolfensberger, cação Especial mais discutida no Brasil nas
últimas décadas. Essa temática por muitos
intitulado como princípio de normalização.
anos permaneceu restrita à esfera acadêmica
Este princípio prega que todas as pes- ou especializada, porém atualmente torna-se
soas com deficiências têm o direito de usufruir proposta de trabalho educacional, amparada e
condições de vida o mais comum ou “normal” fomentada pela legislação em vigor, e incluída
possível na sociedade em que estão inseridas. nas políticas educacionais públicas em níveis
Entretanto, normalizar não quer dizer tornar federal, estadual e municipal.
normal, e sim dar oportunidades, garantir o seu
Movimentos nacionais e internacionais
direito de ser diferente e de ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade. têm buscado o consenso para a formatação de
uma política de integração e de educação inDessa forma, o conceito de integração clusiva, sendo que o seu ápice foi a Conferêné uma das muitas consequências fundamen- cia Mundial de Educação Especial, que contou
tais do princípio de normalização: No Brasil, a com a participação de 88 países e 25 organifilosofia da integração parece dominar a fun- zações internacionais, em assembleia geral, na
damentação teórica dos profissionais da área cidade de Salamanca, na Espanha, em junho
(ARANHA, 1994; CARDOSO, 1992; FIGUEIRE- de 1994.
DO, 1990; GLAT,1989; JANNUZZI,1992; NUEste evento teve como culminância a
NES & SANTOS, 1988; OMOTE, 1994), mas
também as propostas de atendimento de dife- “Declaração de Salamanca”, que traz pontos
rentes tipos de instituições (ARNS, 1992; CAR- importantes, que devem servir de reflexão e muVALHO, 1989; MANTOAN, 1988; MENDES, danças da realidade atual, tão discriminatória.
Inspirou-se no princípio de integração e no re1994; PEREIRA, 1990).
conhecimento das necessidades de se conse“A década de 60, por exemplo, teste- guir “escola para todos”, com instituições que
munhou o boom de instituições especializadas, incluam todas as pessoas, independentemente
tais como: escolas especiais, centros de habili- de suas diferenças, promovendo a aprendizatação, centros de reabilitação, oficinas protegi- gem com real atendimento às necessidades
das de trabalho, clubes sociais especiais, asso- educacionais de cada um, fortalecendo a ideia
ciações desportivas especiais” Sassaki (1997), de inclusão social aos marginalizados.
criadas com a ideia de proteger e reintegrar
o diferente ao convívio social, considerando-se
sobremaneira o contexto social, em detrimento
do seu desenvolvimento como um todo.
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Muito antes da Declaração de Salamanca (1994), diversos seminários e encontros foram realizados em diferentes países, buscando discutir e elaborar novas diretrizes para a
educação, principalmente a das pessoas com
necessidades educacionais especiais.

Dentre eles, os que se destacam são:
• Declaração de Cuenca no Equador, em
1981, onde países da América do Sul e do
Caribe reuniram-se graças a uma ação da
UNESCO, resultando n a discussão sobre
a garantia de direitos educacionais, a participação e a igualdade de oportunidades
para as pessoas com necessidades educacionais especiais, enfatizando a necessária
adequação desse atendimento às características de cada indivíduo. As recomendações
resultantes dessa declaração destacam a
prevenção para que as incapacidades não
se transformem em impedimentos impostos
pela sociedade por negligência ou inadequada atenção, a melhoria da qualidade dos
serviços oferecidos por meio da capacitação de recursos humanos e avaliação dos
planos educacionais, a adoção de classificações funcionais para os indivíduos com
necessidades educacionais especiais e a
eliminação de barreiras físicas e atitudinais
a esses indivíduos com efetivas tomadas de
decisões a esse respeito;
• Declaração de Sunderberg na Espanha, em 1981, resultou de um dos mais
significativos eventos internacionais na
área de educação especial: a Conferência
mundial sobre as ações e estratégias para
a educação, prevenção e integração dos
impedidos, à qual compareceram 103 países, entre eles o Brasil. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948), traz dezesseis artigos de natureza
mandatória das ações governamentais, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento de todas as pessoas com deficiência e
sua completa participação na vida social;

• XXIII Conferência Sanitária Panamericana em Washington, 1990, promovida pela
Organização Panamericana de Saúde e
pela Organização Mundial de Saúde, tendo produzido um documento que analisa
a situação do atendimento em reabilitação
de pessoas com incapacidades de vinte e
dois países da América Latina. Concluiu-se
que as políticas desses países não são explícitas, integradas e nem baseadas em informações reais, subestimando as pessoas
com “menos validez”. Daí foi recomendada
a formulação de políticas públicas explícitas
e firmadas na igualdade de valores entre
as pessoas, inserindo a reabilitação como
prioridade no atendimento, além de estudos
epidemiológicos contínuos, enfatizando tanto o indivíduo deficiente como a sociedade
na qual se insere;
• Declaração Mundial sobre Educação
para todos na Tailândia, em 1990, resultou
de uma conferência mundial que reuniu cerca de 155 países, que examinaram os principais aspectos da educação para todos,
representando o consenso mundial sobre o
papel da educação fundamental, traduzindo-se no compromisso de garantir o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem a todas as crianças, jovens e adultos;
• Seminário Regional sobre Políticas, Planejamento e Organização da Educação com
Necessidades Especiais na Venezuela, em
1992, teve como eixo central a aplicação
das recomendações da Conferência Mundial
de Educação para Todos, para as pessoas
com necessidades educacionais especiais,
objetivando mobilizar as autoridades da educação especial em conjunto com as autoridades da educação regular, discutindo em
prol da tomada de decisões que favorecessem a integração dos serviços oferecidos;
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• Declaração de Santiago no Chile em
1993, fruto da V Reunião do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal
da Educação na América Latina e Caribe,
teve como meta principal, aprimorar os índices gerais de qualidade da aprendizagem,
aumentando ainda a quantidade dos atendimentos em educação. Entre as decisões
estabelecidas, destaca-se a de que todas
as escolas devem criar serviços de apoio
adequados aos alunos com deficiência, integrando-os em salas de aula regulares.
É importante notar, que todos esses
documentos têm um ponto comum entre si: a
intenção de elevar a qualidade e a quantidade
dos atendimentos das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes do
ensino regular, alicerçando o que hoje chamamos de inclusão.
Em vários países do mundo, a história
da educação especial está ligada a momentos
em que predominaram tendências, e os avanços na área da educação especial ocorreram
mais rapidamente nos países desenvolvidos.
No Brasil não houve uma rígida institucionalização de pessoas com anormalidades. De
acordo com Mendes (2003), esse fato chama
a atenção por indicar o risco de reduzir a proposta a um modismo, de modo que é recomendável ampla discussão sobre ela, fortalecendo
a pesquisa e a consciência crítica dos participantes nesse processo.

Para a melhoria da qualidade da educação, três grandes eixos foram apresentados:
a reorganização do sistema educativo nacional, a reformulação dos conteúdos curriculares e a valorização social do magistério. Esses
três eixos têm guiado as ações do Ministério
da Educação e Cultura (BRASIL, 2001), ainda
que de forma incipiente, dada a complexidade
dos obstáculos, havendo todo um esforço dirigido às necessidades educacionais especiais
de nossos alunos.
As transformações exigidas pela inclusão escolar não são utópicas e existem meios
para efetivá-las. Alguns sistemas públicos de
ensino aceitaram esse desafio de tornar-se inclusivos, fundamentando-se em teorias educacionais pós-modernas e em novos paradigmas
educacionais emergentes no cenário da educação no início deste novo século.
A escola tem hoje uma importante missão, que é a de garantir o acesso aos conteúdos
básicos que a escolarização deve proporcionar
a todos os indivíduos, inclusive os portadores
de necessidades educacionais especiais, conhecer as leis que amparam as conquistas das
pessoas com necessidades educacionais especiais contribuindo para o seu cumprimento.

Após apresentar um compromisso formal na Declaração de Salamanca (UNESCO,
1994), o Brasil iniciou uma jornada de discussões e implementações legais em âmbito
nacional, para colocar em prática a inclusão
A partir das propostas de Educação no sistema regular de ensino, a fim de cumprir
para Todos, passou-se a discutir a questão da alguns dispositivos legais e político-filosóficos
inclusão. Destacam-se os pontos mais críticos presentes na legislação brasileira.
que envolvem a educação inclusiva no Brasil:
concepções advindas de rotulações negativas
Comprova-se isto, a partir da Constituipor parte da sociedade e dos educadores, ção da República Federativa do Brasil (Brasil,
criação de mecanismos de quantificação pela 1988), que assegura oficialmente, alguns diescola e pela sociedade, barreiras à aprendiza- reitos básicos, como à educação, à saúde, ao
gem e por fim, as barreiras arquitetônicas.
lazer e à assistência social, devendo ser atendidas as necessidades peculiares de cada educando. Ressalta-se em seu título VIII, da Ordem
Social: Artigo 208:
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III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;
IV – § 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público e subjetivo.
V – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacitação
de cada um;
Artigo 227:
II - § 1º - 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 a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
§ 2º - A lei disporá normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Tratando especificamente dos direitos
das pessoas com necessidades especiais, a
Lei 7.853/89 (BRASIL, 1994) considera a necessária igualdade de tratamento em relação
às outras pessoas, rejeitando o preconceito e
a discriminação. Na área da educação, mostra
a obrigação do Estado em ofertar educação
especial nas escolas públicas, apresentando a
criminalização do preconceito, punível com um
a quatro anos de reclusão, exemplificando com
o caso em que a matrícula ou permanência de
um educando em escolas públicas ou privadas
for impedida ou dificultada por causa de suas
necessidades especiais.

A lei 9.394/96, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem características básicas de flexibilidade, de abertura,
e de algumas inovações em relação às anterioPode-se dizer que o Artigo 208 con- res – LDB 4.024/61 e 5.692/ 71, inaugurando a
tém uma lacuna em relação à matrícula das proposta da educação inclusiva (EDLER, 1997).
pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino regular, pois a palavra preEm seu artigo 58, estabelece a oferta
ferencialmente nos remete à ideia de que só da Educação Especial com início na faixa etária
serão matriculados na escola regular se não de zero a seis anos, representando um avanço
muito importante para os alunos com necessihouver outra forma.
dades educacionais especiais, onde o precoJá o Artigo 227, deixa bem clara a ga- ce atendimento especializado favorece o maior
rantia de alguns programas, que assegurarão desenvolvimento global da criança, iniciando
o acesso e permanência do indivíduo com ne- o processo de inclusão social no processo de
educativo escolar.
cessidades educacionais especiais, tais como
a eliminação das barreiras arquitetônicas, transJá o artigo 59, assegura a flexibilidade
porte coletivo, etc. No entanto, pouco se vê na dos currículos, métodos, técnicas e recursos
prática, o cumprimento de tal lei, por falta de educativos, pressupondo mudanças e adapregulamentação ou outra causa, o que compro- tações pedagógicas, bem como a formação
mete a acessibilidade e a permanência dessas contínua dos profissionais da educação, prepapessoas em locais de direito como escolas, lo- rando-os para trabalhar com as diferenças. A
cais de trabalho ou lazer.
formação e a capacitação do professor é um
importante requisito para a inclusão dos alunos
Em 1990, criou-se o Estatuto da Crian- com necessidades educacionais especiais na
ça e do Adolescente, onde se encontra em rede regular de ensino.
suas disposições preliminares, a família, a
O artigo 60 diz respeito ao apoio téccomunidade, a sociedade e o Poder Público
como tendo o dever de assegurar os seus di- nico e financeiro que será dado às instituições
reitos. Aos indivíduos com necessidades edu- privadas sem fins lucrativos, que atuam na educação de pessoas com necessidades educacacionais especiais, é pontuado como um dos
cionais especiais na rede pública de ensino, as
seus direitos fundamentais, o atendimento eduinstituições privadas sem fins lucrativos continucacional especializado e preferencialmente na arão funcionando, devendo oferecer serviços
rede regular de ensino.
educacionais de qualidade.
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A partir daí, diversas leis, decretos e
portarias foram criados para regulamentar a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como
por exemplo, a Lei 10.098/00, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. No ano de 2001,
a Lei 10.172 versa sobre o Plano Nacional de
Educação, estabelecendo vinte e sete objetivos
e metas para a educação das pessoas com
necessidades educacionais especiais. Em síntese, essas metas tratam do desenvolvimento
de programas educacionais em todos os municípios – inclusive em parceria com as áreas da saúde e assistência social - visando à
ampliação da oferta de atendimento, desde a
educação infantil até a qualificação profissional
dos alunos; das ações preventivas nas áreas
visuais e auditiva até a generalização do atendimento aos alunos na educação infantil e ensino fundamental; do atendimento extraordinário
em classes e escolas especiais ao atendimento preferencial na rede regular de ensino; e da
educação continuada dos professores que estão em exercício à formação em instituições de
ensino superior.
Ainda no ano de 2001, a Lei 10.216
dispõe sobre os direitos e proteção às pessoas
acometidas de transtorno mental. Já em 2002,
com a Lei 10.436, a Língua Brasileira de Sinais
é incluída como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação para o exercício
do magistério, instituindo o uso da difusão da
LIBRAS para o acesso das pessoas surdas à
educação.
Elaborar e executar tal legislação é uma
questão ética frente às diferenças, ou seja, uma
perspectiva da pessoa humana, independentemente de suas diferenças e aptidões. É importante e necessária a implementação de uma
política de inclusão, numa visão mais abrangente, a qual deverá contribuir para garantir o
desenvolvimento dos educandos com necessidades educacionais especiais, levando em
conta o envolvimento da família, das escolas e
instituições, de modo a abraçar a diversidade e
pluralidade das diferenças como um elemento
enriquecedor das ações educativas.

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO
O tema inclusão é um assunto bastante discutido entre educadores, tendo em vista
que o acesso do aluno portador de necessidades educacionais especiais ao ensino regular é resguardado pelas políticas nacionais de
educação. Para Sassaki (1997), a inclusão social pode ser entendida como um processo de
adaptação da sociedade para que esta possa
ser capaz de incluir em seus sistemas sociais
pessoas com necessidades educacionais especiais. Desta forma, o processo de inclusão
é constituído por duas faces: de um lado as
pessoas excluídas e de outro a sociedade buscando em parceria a busca de oportunidades
para todos.
O movimento da inclusão de crianças
com necessidades educacionais especiais no
ensino regular foi impulsionado após a reforma
geral da educação que visava a reestruturação
da escola para todos os alunos. O processo
de inclusão, segundo Stainback e Stainback
(1999), tem condições de expandir as suas
práticas para um número cada vez maior e
crescente de escolas e se baseia fundamentalmente no modelo social da deficiência, onde,
para incluir todas as pessoas, a sociedade
deve ser modificada a partir do entendimento
de que ela é que precisa ser capaz de atender
às necessidades de seus membros.
Segundo Mendes (1999), apesar da
posição favorável à escola inclusiva, parece
não haver consenso sobre as implicações pedagógicas e escolares que estão implícitas no
princípio da inclusão. Assim, a inclusão representa um desafio bem como uma responsabilidade social, já que cabe à sociedade a busca
de soluções para que este processo ocorra
de forma satisfatória. Entretanto, para que seja
possível a inclusão de todas as pessoas, há a
necessidade de uma mudança de postura e
adequação da sociedade para que esta possa
ser capaz de atender às diferenças de seus
membros.
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A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção de um
tipo de sociedade por meio de transformações,
pequenas e grandes, nos ambientes físicos e
na mentalidade de todas as pessoas, portanto
também do próprio portador de necessidades
especiais (Sassaki, 1997). Estas transformações influenciam diretamente a educação, que
necessita assumir uma nova postura, tanto por
parte da escola bem como dos profissionais.

Mantoan (2006) conceitua integração
como a inserção de alunos com necessidades
educacionais especiais em escolas regulares de
ensino, mas também o termo integração é empregado para indicar alunos agrupados em escolas especiais, enquanto inclusão, embora seja
compatível com integração, prevê uma inserção
escolar integral de todos os alunos nas salas
de aulas de ensino regular. A inclusão implica
uma mudança radical de perspectiva educacional, porque não abrange apenas alunos com necessidades educacionais especiais, mas todos
Pereira (1980, p.95) define que a inclu- os alunos, possibilitando que todos alcancem
são é um processo, um fenômeno complexo sucesso escolar.
que vai muito além de colocar portadores de
necessidades educacionais especiais em clasPara Bueno (2001), a diferença entre
ses regulares de ensino, sendo esta atitude inclusão e integração se dá a partir da forma
apenas uma parte do atendimento que atinge como a escola lida com a deficiência. Para este
os aspectos do processo educacional, não autor, a integração consiste na ideia de que a
criança, independentemente de suas condições,
sendo assim, única.
deve-se adaptar ao ambiente escolar. Já com
Segundo Mantoan (1997), a meta prin- relação à inclusão, esta considera a existência
cipal da inclusão consiste em não deixar ne- das diferenças entre as crianças considerando-as naturais e acreditando que a escola deve-se
nhum aluno excluído do ensino regular desde
adaptar às necessidades das mesmas.
o início de sua escolarização, uma vez que as
escolas inclusivas consideram as necessidaPercebe-se que, do ponto de vista edudes de todos os alunos, propondo para tanto cacional os dois termos referem-se à inserção
um sistema educacional que acolha estas ne- de crianças especiais na escola regular. No encessidades.
tanto, há uma diferença fundamental entre eles,
no que diz respeito à maneira de como esta esJá Schwartzman (1997) afirma que de- cola lida e acolhe estas diferenças.
terminar legalmente que crianças com necesSchwartzman (1997) faz o uso somente
sidades educacionais especiais frequentam
escolas regulares, é uma solução ilusória à do termo integração, acreditando que crianças
educação especial, uma vez que os professo- com graus leves de comprometimento podem
res da rede regular de ensino não possuem sim se beneficiar do ensino regular. No entanto,
as crianças com comprometimentos mais sevepreparo para lidar com esta população.
ros não têm a mesma possibilidade.
É preciso, portanto, analisar e refletir
acerca de que escola e de qual criança está
sendo considerada, uma vez que o fato da
criança simplesmente frequentar uma escola
regular não significa que esteja realmente incluída nesta. Outro aspecto importante que se
deve levar em consideração é a diferenciação
entre os termos inclusão e integração, que embora tenham significados semelhantes, são utilizados para expressar situações de inserção
diferentes.

Ainda há muita divergência em relação
à utilização dos termos inclusão e integração.
Tal divergência vai de encontro com a opinião
que cada um tem a respeito da inserção dessas crianças no ensino regular. Para Mazzotta
(1986), as atitudes da escola e da sociedade
frente à inclusão ou à integração do portador de
necessidades educacionais especiais dependem da concepção de homem que se concretiza nas relações que se dão dentro e fora da
escola.
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O processo de inclusão é desafiador
para educandos e para profissionais. São inúmeros os obstáculos para a inclusão, no entanto podem ser superadas pela formação de
consciência sobre as possibilidades humanas.
Sassaki (1997) sugere contínuos esclarecimentos públicos, sejam aos alunos, familiares
e professores das escolas comuns e especiais
e autoridades.
As escolas devem organizar e disponibilizar recursos para remoção de barreiras
que impossibilitam a aprendizagem dos alunos
portadores de necessidades educacionais especiais, levando em conta que eles necessitam de apoio diferenciado daqueles que estão
disponíveis comumente na educação escolar.
É necessário refletir em duas formas de exclusão, uma delas é a que impede o acesso e o
ingresso de pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares e a
que expulsa as que ingressaram. Na primeira,
se supõe que os portadores de necessidades
educacionais especiais devam frequentar instituições exclusivas ou classes especiais. Na
segunda, alunos com deficiência são excluídos, sendo utilizada como justificativa a falta
de condições para oferecer a esses alunos o
apoio que necessitam, tanto em termos materiais, financeiros ou recursos humanos, pois se
sentem despreparados para atender e respeitar a diversidade (MANTOAN, 2006).
Fica claro que tanto a integração quanto à inclusão possuem objetivos semelhantes,
no entanto são realizadas de forma diferente.
Ambas pretendem inserir um aluno com necessidades educacionais especiais em escolas regulares de ensino, porém na prática de integração, o aluno deve se ajustar às condições da
instituição em que é inserido, enquanto que na
inclusão a escola juntamente com seu corpo
docente é que se adequam às necessidades
desses alunos (MANTOAN, 2006).

A inclusão é um processo pelo qual a
sociedade se movimenta e se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais, pessoas
com necessidades especiais e estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade.
A inclusão social constitui então, um processo
que envolve dois lados, no qual as pessoas
excluídas e a sociedade buscam, em parceria,
solucionar problemas, decidir sobre questões
e efetivar oportunidades para todos. Assim,
ao se pensar em uma escola inclusiva, deve-se prioritariamente pensar em uma sociedade
também inclusiva. Nesta é necessário à adequação do espaço físico com as devidas adaptações e conquista do respeito e acolhimento em relação ao portador de necessidades
educacionais especiais, pois é na convivência
com outros que as necessidades de qualquer
ser humano se apresentam. Em razão disso,
é importante questionar os critérios que têm
sido utilizados para distinguir as necessidades especiais das comuns, sendo fundamental
que se compreenda que a inclusão de qualquer cidadão com necessidades educacionais
especiais dependa de todos nós (MANTOAN,
2006).
Não se pode falar sobre inclusão sem
mencionar que esta se encontra calcada no
princípio da igualdade, o que determina que
a inclusão educacional só poderá existir plenamente no contexto da inclusão social, ou
seja, numa sociedade democrática, que reconheça a diversidade que a constitui, respeitar
essa diversidade e se ajuste, transformando-se
e providenciando todos os tipos de suportes,
sejam eles pessoais, físicos ou materiais, que
permitam a todos o acesso e o funcionamento
na comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Elas têm diferenças
e igualdades, mas entre elas nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente.
Então, como conclui Santos (apud MANTOAN, 2003), é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais quando a
diferença nos inferioriza.
Portanto, uma mudança de olhar é imprescindível, independente da presença de um
aluno com necessidades educacionais especiais ou não. É necessário entender que cada ser é
único, então, é preciso tratar os alunos em sua particularidade e deixar a ideia da normalização.
Todos são diferentes, isso é um fato, não precisam ser tratados igualmente, deve-se respeitar a
subjetividade dos indivíduos, respeitando suas limitações e evidenciando suas potencialidades.
Marques apud Mantoan (1997) enfatiza que reconhecer as diferenças é essencial no
caminho da integração e principalmente da inclusão, onde se espera que o professor não queira
fazer da turma uma homogeneidade, trabalhando como se todos tivessem a mesma capacidade na sua construção do conhecimento. Oferecer um ambiente favorável à inclusão, não é só
ter conhecimento das mais variadas diversidades, o que é possível ser trabalhado, ou o que a
criança já possui de conhecimento, como também e principalmente, respeitar suas limitações,
reconhecendo suas diferenças e ressaltando suas potencialidades.
Outro passo importante é deixar de acreditar que os indivíduos nascem com dons, precisamos criar oportunidades iguais para que todos desenvolvam suas habilidades, é necessário
considerar o sujeito da aprendizagem em um todo. Carneiro (1997) cita que os portadores de
deficiência precisam ser considerados, a partir de suas potencialidades de aprendizagem. Sobre
esse aspecto é facilmente compreensível que a escola não tenha de consertar o defeito, valorizado as habilidades que o deficiente não possui, mas ao contrário, trabalhar sua potencialidade,
com vistas em seu desenvolvimento integral.
Para Sassaki (1997). A escola, bem como seus profissionais deve assumir este compromisso, acreditando que as mudanças são possíveis desde que haja uma transformação nos
atuais moldes do ensino, atendendo a todos indiscriminadamente.
Consideradas essas questões, a educação inclusiva implica na implementação de políticas públicas, na compreensão da inclusão como processo que não se restringe à relação
aluno-professor, mas que seja concebido como um princípio de educação
para todos e valorização das diferenças, que envolve toda a comunidade escolar, concretizadas através de programas de capacitação e
acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho docente na perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar, o que virá a
beneficiar, não apenas os alunos com necessidades educacionais
especiais, mas, de forma geral, a educação escolar como um todo.
Se olharmos por este aspecto, toda sala de aula, por um motivo ou
outro, é local de inclusão.
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NEUROPSICOLÓGICOS NA AQUISIÇÃO DA
APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente trabalho discorre a respeito da importância da neuropsicopedagogia na
compreensão do processo de aquisição de aprendizagens dos alunos em fase escolar, refletindo sobre o papel do neuropsicopedagogo neste contexto. Inicia correlacionando a escola com
a neuropsicopedagogia, trazendo elementos para a compreensão de que as duas ciências se
complementam no que tangem a compreender o aluno como um ser humano em constante
desenvolvimento biológico e os fatores que são intervenientes de seu aprendizado. Fonseca
(2014), aborda, os neurônios podem ser considerados as células da aprendizagem. Em continuidade, elenca as funções do neuropsicopedagogo, fortalecendo a visão de importância e
necessidade de estabelecer um relacionamento entre educação e neuropsicopedagogia. Conclui, expondo os principais elementos evidenciados no desenvolvimento do trabalho, afim de
verificar a importância da neuropsicopedagogia no processo de aquisição de aprendizagens
dos alunos. Traz por objetivo a análise da importância da neuropsicopedagogia no processo
de aquisição de aprendizagens, primando pela ampliação dos conhecimentos dos professores.
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

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

O

presente trabalho disserta a respeito da importância dos conhecimentos relativos a área profissional da neuropsicopedagogia e a necessidade da integração
deste profissional com o ramo educacional, primando pela compreensão dos
processos envolventes da aquisição das aprendizagens, explicitados cientificamente, auxiliando
o professor a buscar estratégias de ensino que atendam significativamente as necessidades dos
alunos que frequentam o meio escolar.
A sociedade contemporânea possui uma infinidade de novos conhecimentos que trazem
os indivíduos e seus processos internos, biológicos e fisiológicos que são capazes de verificar
a individualidade de cada pessoa, facilitando a compreensão sobre seus progressos, avanços e
limites. Infelizmente a educação, ainda, encontra-se atrelada a sistemas de ensino que não estão
de acordo com a evolução social dos indivíduos, ficando presos metodologias tradicionalistas
que verificam a aprendizagem como uma retenção de conhecimento.
Torna-se visível que a educação e o seu processo de ensino encontra-se engessados em
tempos e sociedades que se findaram a anos e isso tende a diminuir efetivamente a qualidade
de ensino que é oferecida aos cidadãos que compõem esta sociedade, não sendo capazes de
promover uma aprendizagem realmente significativa a estes alunos.
A neuropsicopedagogia, formada pela junção de conhecimentos que se encontram nas
áreas de neurociência, psicologia e pedagogia, tem encontrado um espaço para poder expor as
raízes de seus estudos, que se encontram diretamente ligados a aquisição de aprendizagens,
refletindo sobre o ser humano de maneira individual, frisando o funcionamento cerebral diante
dos estímulos que são oferecidos a este.
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INTEGRAÇÃO ESCOLA, NEUROCIÊNCIA
E NEUROPSICOPEDAGOGIA: EDUCAR NA
MODERNIDADE
De acordo com Santos e Souza (2016),
a tarefa de educar dentro da modernidade tem
exigido de seus educadores cada vez mais esforços para atender a demanda que lhe é proposta, desde uma boa preparação teórica, ou
seja, sua formação, até a incessante busca de
atualização profissional e dedicação ao seu respectivo trabalho.
Aceitar, de forma integrada, na educação os processos cognitivos e afetivos aponta
caminhos e possibilidades de se compreender
o psiquismo humano, reforça Oliveira (2014).
A dimensão semântica do raciocínio humano
exclui as experiências mais particulares e subjetivas do ser humano. Num outro extremo, encontramos estudos que analisam e valorizam
aspectos psicoafetivos do pensamento humano
em detrimento dos aspectos cognitivos.
Apesar de todas “adversidades’’ ocorridas no processo de ensino-aprendizagem, a
ocorrência do insucesso escolar geralmente é
apontada ao aluno que é considerado, então,
como o único e exclusivo culpado pelo seu rendimento insatisfatório esquecendo, portanto,
que se porventura o aluno venha a fracassar
tanto a escola como o próprio professor, família
e o sistema educacional também fracassaram
ao desempenhar suas atribuições educativas,
reforça Santos (2015).
O contexto educacional deve estar embasado em formas diferentes de aprendizagem,
afirma Borges (2016). Nessa perspectiva instaurar um processo inovador através da neurociência, não seria ousar demais, pois, os estudos
apontam o avanço e as técnicas que permitem
traçar a intervenção adequada para cada criança
com dificuldade ou distúrbio de aprendizagem.
Pensando nessa problemática está também o
professor que é o ator principal e mediador facilitador da aprendizagem. Apesar de estar diante
de problemas inerentes a sala de aula como situação de risco do aluno, psicológicas, sociais e
de aprendizagem que ocorre no dia-a-dia.

A ESCOLA E A APRENDIZAGEM
Toda criança pode aprender a ler e a
escrever, mas não em qualquer situação. Mas
está claro, também que não é em qualquer
situação para todas as crianças. Para Santos
(2015), as condições para que ocorra aprendizagem vão variar de acordo com seu período
de formação, pois todo processo de aprendizagem deve estar articulado com a história de
cada indivíduo.
A escola precisa refletir sobre suas
práticas, conscientiza Santos (2015). Porque
dependendo de como as desenvolve, pode
estigmatizar as crianças, prejudicando sua autoestima e dificultando, com isso, seu envolvimento com as situações de aprendizagem. É
algo que acontece em muitas escolas por meio
de atitudes sutis, muitas vezes inconscientes e
que, mesmo de maneira involuntária, prejudicam o sucesso escolar dos alunos.
Sendo assim, a aprendizagem escolar
com base na atividade promove uma aprendizagem que não é simplesmente aquisição
de objetos de conhecimento. Se assim fosse,
não seriam necessários anos de escolarização
para se alfabetizar e conhecer as ciências que
dão ao aluno habilidades de ler, compreender,
explicar, escrever e ser um cidadão pleno.
As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da criança, na ótica de Borges
(2016), fazem toda diferença no ato de aprender ter conhecimentos sobre as dificuldades de
aprendizagem pode ajudar o professor a distinguir as diferenças e permite traçar o processo de intervenção sabendo diferir os rótulos,
estigmas até exclusão proporcionando novas
relações entre o aprender, o aluno e a escola.
Em concordância, Fonseca (2014)
elenca que o envolvimento da aprendizagem,
os métodos instrução, os materiais e os livros
de ensino têm um papel muito importante no
ciclo do sucesso escolar, mas é preciso que
os estudantes revelam competências executivas, como autoconceito positivo, esforço con1033
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centrado e continuado, estratégias de estudo
CURRÍCULO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
e de realização de avaliações mais eficientes,
pois só com tais ferramentas mentais podem
Para mudar a realidade do cotidiano
estabelecer pontes entre o seu potencial de escolar, cabe ao professor e a escola adotar
aprendizagem e as exigências dos currículos uma postura crítico-reflexiva ao lidar com os
e dos exames.
alunos e, em especial, os educandos com uma
trajetória marcada pelo insucesso escolar, afirDe acordo com Fonseca (2014), para ma Santos (2015).
ter sucesso escolar o estudante deve evocar
um conjunto muito diversificado de competênQuanto a esse aspecto, o autor concorcias executivas, a saber:
da com Weisz (2008), citado por ele próprio ao
mencionar que não é o processo de aprendi• estabelecer objetivos;
zagem que deve se adaptar ao de ensino, mas
• planificar, gerir, predizer e antecipar tarefas,
o processo de ensino é que tem de se adaptar
textos e trabalhos;
ao de aprendizagem.
• priorizar e ordenar tarefas no espaço e no
tempo para concluir projetos e realizar tesSegundo Oliveira (2014), o conhecites;
• organizar e hierarquizar dados, gráficos, mento, por parte do educador, do neurodesenmapas e fontes variadas de informação e volvimento permite a utilização de teorias e práticas pedagógicas que levem em conta a base
de estudo;
• separar ideias e conceitos gerais de ideias biológica e os mecanismos neurofuncionais,
acessórias ou de detalhes e pormenores; otimizando as capacidades do seu aluno.
pensar, reter, manipular, memorizar e resuDe acordo com Santos (2015), o framir dados ao mesmo tempo que leem;
• flexibilizar, alterar e modificar procedimen- casso escolar afeta o sujeito em sua totalidade.
tos de trabalho e abordagens a temas e Ele sofre, ao mesmo tempo, com a falta de estópicos de conteúdo, aplicando diferentes tima por não estar à altura de suas aspirações,
ele sofre também com a depreciação. Quando
estratégias de resolução de problemas;
• manter e manipular informação na memória não com o desprezo que lê no olhar dos outros. O fracasso atinge, portanto, o ser íntimo e
de trabalho;
• automonitorizar o progresso individual e do o ser social da pessoa.
grupo de trabalho;
• autorregular e verificar as respostas produÉ óbvio que os currículos podem inazidas e a conclusão, revisão e verificação bilitar ou incapacitar muitos estudantes com
de tarefas, projetos, relatórios e trabalhos dificuldades cognitivas, conativas e executivas,
individuais ou de grupo;
por exemplo, quando estudantes cegos ou dis• refletir e responsabilizar-se pelo seu estudo léxicos têm dificuldades de ler ou estudar por
e sobre o seu aproveitamento escolar (OLI- livros ou textos impressos ou escritos.
VEIRA, 2014).
Nesse caso, Fonseca (2014) insere que
Portanto, o autor (2014) expõe que o currículo e os materiais, por si só, geram barquando o aprendizado se orienta por metas, reiras e dificuldades de processamento visual
como tomada de decisão, planejamento e exe- e cognitivo e oferecem opções muito limitadas
cução de planos, escolhas de comportamen- àqueles alunos com necessidades educaciotos mais adequados para uma dada situação, nais especiais. Para alunos com dificuldades
serão incluídas funções mentais com compor- de processamento de textos impressos e estamentos complexos.
critos basta proporcionar versões digitais de
livros e aplicações de “software”, para automa1034
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ticamente converter os textos em linguagem falada e facilitar a compreensão e a significação
da aprendizagem.
Os currículos da educação em geral
devem ser desenhados para satisfazer a neurodiversidade e a diferenciação da aprendizagem de todos os diferentes estudantes, especialmente os que estão nas margens, e não
apenas concebê-los ou validá-los para os alunos ditos regulares.

NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM
Para Santos e Souza (2016), há a existência de empasses no que concerne a uma
boa interlocução entre os campos que integram
as neurociências e a educação, sendo que um
dos problemas que impedem a comunicação
das distintas áreas é a linguagem utilizada por
ambas.

Enquanto que a teoria e os dados da
educação se referem à esfera comportamental,
os dados e a teoria das neurociências assuO professor regente deve ser “o primem diferentes características, condicionadas
meiro que perceber” os possíveis distúrbios de pela própria natureza do sistema nervoso.
aprendizagem da criança. Cabe a ele renovar
a prática pedagógica utilizada por ele, princiPara melhor explicitar a respeito desta
palmente nas situações onde a dificuldade de linguagem, Oliveira (2014) expõe que a neuaprendizagem persista. O docente deverá ser rociência atual contribui para mudar a visão
investigador estratégico-crítico deste contexto, do cérebro humano. Tradicionalmente este seafirma Souza (2016).
ria um conhecimento das áreas médicas. Um
grande interesse por seu estudo pode ser idenSendo assim, o professor constitui-se tificado nos frequentes comunicados das diverda forma transformadora da escola ao alternar sas mídias e das diferentes áreas de conhecisuas práticas pedagógicas. Posteriormente, mento, agregando-lhe um valor social que se
complementa Souza (2016), se a dificuldade evidencia no dia a dia.
persista, o professor regente deverá consultar
Em complemento, o autor inter-relacioa equipe multidisciplinar composta por neuropna as duas áreas, afirmando que a neurociênsicopedagogos para que juntos possam descia se constitui como a ciência do cérebro e a
cobrir possíveis distúrbios de aprendizagem educação como ciência do ensino e da aprenapresentado pelo aluno.
dizagem e ambas têm uma relação de proximiAs escolas não podem continuar a excluir estudantes com dificuldades ou diferenças cognitivas, conativas e executivas, como
se fazia no passado, por analogia, na arquitetura das habitações antigas em que o acesso de
pessoas com dificuldades de locomoção era
simplesmente vedado.

dade porque o cérebro tem uma significância
no processo de aprendizagem da pessoa. Verdadeiro seria, também, afirmar o inverso: que a
aprendizagem interessa diretamente o cérebro.

Ainda nesta ótica, Oliveira (2014) coloca ainda que a exploração do cérebro humano,
em sua complexidade, não é tarefa para um
campo restrito da ciência. Assim, a neurociênNeste contexto, torna-se compreensí- cia se integra a outras ciências numa rede que
vel a importância de compreender os alunos amplia as informações e constrói um conhecimento que parece não se esgotar. O termo
em sua individualidade e as neurociências têm
neurociência se difunde como um conceito
muito a acrescentar e auxiliar a escola a isto.
transdisciplinar ao reunir diversas áreas de conhecimento no estudo do cérebro humano.
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As dificuldades decorrentes de campos
diversos de conhecimento, neurociência e educação, diluem-se na medida em que cada um
se apropria das terminologias do outro e buscam
um novo conhecimento.
De acordo com Cosenza (2011), citados
por Santos e Souza (2016), as neurociências não
devem serem vistas como algo que propõem
uma nova pedagogia e nem prometem solução
para as dificuldades da aprendizagem, mas ajudam a fundamentar a prática pedagógica que já
se realiza com sucesso, além de orientar ideias
para intervenções, demonstrando que estratégias
de ensino respeitam a forma como o cérebro funciona com tendências a serem mais eficientes.
Moraes (2017) destacam que a neurociência pode ajudar muito a todos os indivíduos, mas especialmente aqueles com transtornos,
síndromes e dificuldades de aprendizagem, uma
vez que se tem o entendimento da plasticidade
cerebral, da busca de novos caminhos para o
aprender, das múltiplas inteligências propostas
por Gardner.
Para Oliveira (2014), existe um espaço
entre a neurociência e a educação, entre o neurocientista que estuda a aprendizagem e o pesquisador em educação e a formação de professores. Por entender a importância do cérebro no
processo de aprendizagem, consideram-se, aqui,
as contribuições da Neurociência para a formação de professores, com o objetivo de oferecer
aos educadores um aprofundamento a esse respeito, para que se obtenham melhores resultados
no processo de ensino-aprendizagem, especialmente, na educação básica.
Neuropsicopedagogia, na concepção
de Teruel (2017) é um campo do conhecimento que interage de modo coerente com outros
conhecimentos e princípios de diferentes partes
das Ciências Humanas: Psicológicas, Pedagógicas, Sociológicas, Antropológicas, entre outras,
desconstruindo o fracasso escolar, entendendo
o erro apresentado pelo indivíduo no processo
de construção do seu conhecimento, da aprendizagem significativa e suas interações como fator
importante no desenvolvimento das habilidades
cognitivas.

Em acordo com a Nota Técnica nº
01/2016, a definição de neuropsicopedagogia, que norteia o embasamento da atuação
teórico-prática deste profissional deve estar de
acordo com o Art. 10º. da Resolução 03/2014
da SBNPp (Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia). Neste contexto a nota coloca
que a neuropsicopedagogia é uma ciência
transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da Neurociência aplicada à educação,
com interfaces da Psicologia e Pedagogia tem
como objeto formal de estudo a relação entre
cérebro e a aprendizagem humana numa perspectiva de reintegração pessoal, social e escolar.
A neuropsicopedagogia, para Corrêa
(2015), é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da Neurociência
aplicada à educação, com interfaces da Psicologia e Pedagogia que tem como objeto formal
de estudo a relação entre o cérebro e a aprendizagem humana, numa perspectiva de reintegração pessoal, social e escolar.
O tema da neuropsicopedagogia, de
acordo com Lima (2016), refere-se aos novos
campos de atuação da pesquisa neural, porém
enfoca conceitos relacionados à área de educação. Ao abordar relações do estudo no cérebro
para interligar as ações de ensino-aprendizagem perpassando as metodologias e interfaces tecnológicas da educação. De acordo com
Alves (2010), citado pela autora, a neuropsicopedagogia engloba concepções de funcionamento do cérebro humano para aprender e as
formas de entendimento dessa aprendizagem
armazenada, mas ainda envolver a escola com
métodos e metodologias orientadas ao melhor
desempenho cognitivo.
Enquanto isso, Fonseca (2014) explana que a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento,
das estruturas, das funções e das disfunções
do cérebro, ao mesmo tempo que estuda os
processos sociocognitivos responsáveis pela
aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino.
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Conforme Moraes (2017), a neuropsicopedagogia traz importantes contribuições
à educação, pois existe a possibilidade de se
perceber o indivíduo em sua totalidade. Para
Hennemann (2015), citado pelos autores, a
mesma apresenta-se como um novo campo de
conhecimento que através dos conhecimentos
neurocientíficos, agregados aos conhecimentos da pedagogia e psicologia vem contribuir
para os processos de ensino-aprendizagem
de indivíduos que apresentem dificuldades de
aprendizagem.

tando como uma nutrição adequada aumenta o potencial de nossa capacidade cognitiva, e como uma inadequada traz limitações
e até prejuízos cognitivos;
• esclarecimento quanto aos neuromitos
disseminados pela mídia e demais meios
de comunicação, que são equívocos quanto
aos conhecimentos das neurociências, informações errôneas que infelizmente ainda circulam constantemente dentro da sociedade
e frequentemente no próprio âmbito educacional;
• prescrições para indivíduos com necessidades educacionais especiais de natureza
comportamental e/ou emocional e a investigação inicial para apontar problemas de
aprendizagem;
• a apreensão de técnicas de reforço para
alunos “difíceis de lidar”, cuja aprendizagem
se faz comprometida; o entendimento dos
processos motivacionais envolvidos dentro
do ensino-aprendizagem, o que está diretamente ligado a liberação de neurotransmissores, a sistemas específicos como o de
recompensa e límbico e regiões do hipocampo.

Portanto Lima (2016) evidencia que a
neuropsicopedagogia pode colaborar expressivamente em práticas educativas baseadas nos
processos de ensino e aprendizagem envolvendo a emoção ou psicoemocional do estudante como incentivo ao estímulo cerebral, com
a psicomotricidade por compreender o papel
das atividades físicas e trabalho com o corpo na elaboração e construção cognitiva das
pessoas na educação formal e informal, assim
como entender o uso da matemática identificativa com abordagem prática e resolução de
problemas reais no contexto sociocultural dos
indivíduos, além das metodologias mais adequadas em função do sistema representacional
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
de aprendizagem dominante em cada pessoa,
a fim de provocar mecanismos cerebrais mais
Este trabalho com base na pesquisa bifundamentais na construção do saber/conhe- bliográfica, busca analisar contextos e conceitos que trazem subsídios para compreender a
cimento.
estreita ligação existente entre neuropsicopedaDe acordo com Santos (2015), a neu- gogia e educação, trazendo por objetivo a anáropsicopedagogia pode trazer várias contribui- lise da importância da neuropsicopedagogia
no processo de aquisição de aprendizagens,
ções para educação, como:
primando pela ampliação dos conhecimentos
• formulação e aplicação de programas dos professores, afim de trazer melhorias para
qualidade de ensino ofertadas nas escolas.
educacionais como a implementação de atividades e demais projetos de intervenção
Traz como metodologia de pesquisa
mais efetivos, na medida em que se demons- uma revisão de literatura com análise crítica-retram mais focais e interventivos naquilo em flexiva de artigos científicos que dissertam parque se propõem;
cial ou integralmente sobre a temática explo• provisões para indivíduos com necessi- rada, visando uma abordagem qualitativa, dos
dades educacionais especiais de natureza autores, Borges (2016), Lima (2016), Moraes
física e/ou sensorial, oferecendo possibili- (2017) e Souza (2016).
dades de intervenções precoces que visem
Através dos conhecimentos neuropsio desenvolvimento pleno das capacidades
copedagógicos existe a possibilidade de encognitivas e emocionais;
• orientações e entendimento do papel da tender como se processa o desenvolvimento
alimentação no sucesso educacional, orien- de aprendizagem de cada indivíduo, proporcionando-lhe melhoras nas perspectivas educacio-
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nais e dessa forma desmistificar a ideia de que
a aprendizagem não ocorre para alguns. Dessa
forma, Moraes (2017) complementam que, na
verdade sempre acontecerá a aprendizagem,
entretanto para uns ela vem acompanhada de
muita estimulação, atividades diferenciadas,
respeitando o ritmo de desenvolvimento do indivíduo.
Reunir cientistas com educadores, integrar investigação e prática, com uma infraestrutura necessária para se produzir um estudo consistente de ensino e aprendizagem em
ambientes educacionais, citado por Oliveira.
Sendo assim, entender os aspectos biológicos
relacionados com a aprendizagem, as habilidades e deficiências de cada indivíduo ajuda educadores e pais na tarefa de educar. Elaborar
ações educativas com base no conhecimento
da neurociência é dispor de ferramentas capazes de analisar o percurso da aprendizagem
para que se alcance o potencial individual de
desenvolvimento e aprendizagem.
Para Relvas (2012), abordado por
Lima (2016), esse processo de neuropsicopedagogia perpassa uma visão neurocientífica do
processo não só de aprender, mas também em
ensinar, porque contribui na identificação de
uma análise biopsicológica e comportamental
do educando por meio dos estudos de anatomia e da fisiologia no sistema nervoso central.
Esse estudo possibilita ao professor elencar
estratégias pedagógicas em relação ao seu
conteúdo nos planejamentos.
A neuropsicopedagogia pode ter um
impacto positivo no desenvolvimento profissional dos professores e no sucesso intra e interpessoal dos alunos, reflete Fonseca (2014).
Como novo paradigma transdisciplinar, ela
abre caminho à noção dos estilos de ensino e
de estilos aprendizagem, e na base das suas
investigações, rompe com os mistérios de
como o cérebro humano processa informação
e aprende.

A neuropsicopedagogia revela-nos as
habilidades do cérebro, quer dos alunos quer
dos professores, expõe Fonseca (2014). Nos
alunos, quando se comportam de forma socialmente positiva, e quando aprendem a usar
os instrumentos cognitivos (linguagem corporal, artística, falada, escrita e quantitativa) da
cultura em que estão inseridos. Nos professores, quando transmitem, mediatizam e ensinam
competências e conhecimentos, uma vez que
está implícita no ato educativo uma interação
entre dois sujeitos, isto é, uma intersubjetividade.
Na concepção de neuropsicopedagogia, em um complemento de Lima (2016) cabe
a verificação da ampliação de uma visão, descrevendo que juntas, essas duas áreas – neurociência e educação – certamente poderão trilhar, de modo muito melhor, os caminhos para
alcançar os objetivos da escola, sendo este, o
mais adequado desenvolvimento sócio-cognitivo-afetivo do aluno, respeitando a habilidade
de cada um e potencializando sua capacidade
de aprender durante toda sua existência.
Segundo Souza (2016), a neuropsicopedagogia aproxima a importância do papel
do professor no processo de ensino-aprendizagem, sendo ele o motivador do aluno para
que consiga alcançar um ensino de qualidade. Diante disto, a aprendizagem certamente
será a etapa mais importante da vida escolar
da criança uma vez que vivemos em uma sociedade letrada.
Sendo assim, Souza (2016) coloca que
a neuropsicopedagogia agrega o conhecimento da neurociência, psicologia e pedagogia, realizando um trabalho de prevenção, pois avalia
e auxilia nos processos didáticos metodológicos e na dinâmica institucional para que ocorra
um melhor processo de ensino-aprendizagem.

Oliveira (2014) coloca ainda que a investigação da neurociência em contextos educativos abriria um leque de possibilidades de
descobertas tanto em biologia básica quanto
dos processos cognitivos relacionados ao desenvolvimento e à aprendizagem, propondo
a união da biologia, neurociência, desenvolvimento e educação, que seriam a base da pesquisa educacional.
1038
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no desenvolvimento deste trabalho, foi
possível observar que existe uma estreita e importante ligação existente entre a educação e as
neurociências e que estes conhecimentos são fundamentais para a compreensão de como se
dá a aquisição de aprendizagem dos alunos, favorecendo a utilização de estratégias e estímulos
que atendam diretamente as necessidades individuais destes.
Isso se deu, pois, as neurociências conseguem traduzir biologicamente o funcionamento do cérebro mediante as respostas dadas aos estímulos que são oferecidos aos indivíduos e
como se processa o arquivamento das informações que interiorizadas por estes, concretizando
a aprendizagem.
Ainda nesta visão de aquisição de aprendizagem, com o trabalho fica visível que muito
mais que somente o funcionamento do cérebro, a psicologia, área esta que se encontra inerente
a neuropsicopedagogia, traz elementos que fornecem subsídios para a compreensão do indivíduo como um ser único, pois a afetividade proporcionada pelo local de convivência natural, ou
seja, família, comunidade e sociedade.
Assim como os elementos sócio-afetivos evidenciados dentro do contexto educacional,
são fatores intervenientes de como ocorre essa aprendizagem, sendo imprescindíveis os conhecimentos associativos que fornecem informações de como ocorre essa interferência e os pontos
mais significativos que devem ser levados em consideração para a composição de estratégias
metodológicas que sejam efetivas a uma aprendizagem significativa.
Dessa forma, trazer a neuropsicopedagogia e o profissional correspondente desta área
para dentro do contexto educacional torna-se uma tarefa necessária para a melhoria da qualidade de ensino ofertada aos educandos, qualificando positivamente as aprendizagens adquiridas pelos alunos, além de fornecer significados a estas aprendizagens que sejam utilizados
posteriormente por eles em sua vida em sociedade, contemplando a função e objetivo escolar
consistente na formação de indivíduos cidadãos ativos mediante o desenvolvimento integral, nas
esferas de conhecimento cognitivo, motor e sócio afetivo.
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O DESENHO INFANTIL COMO MEIO DE
EXPRESSIVIDADE E LINGUAGEM

RESUMO: Por meio da pesquisa bibliográfica, o presente artigo direcionou-se na busca de conteúdos que possam explicitar as aplicabilidades do desenho como meio de comunicação da
linguagem infantil, fazendo uma profunda reflexão sobre as artes e suas consolidações sociais.
Percebendo a magnitude de cada manifestação artística percebendo até, historicamente a
fala humana, bem como as capacidades de desenvolvimento humano. Permeou-se pela história de maneira gradativa até chegarmos as complexidades inerentes a aprendizagem infantil e
seus próprios mecanismos de desenvolvimento. Constatando-se a grande funcionalidade do
desenho e apontando as percepções do professor como mediador da busca de conhecimento,
sobre estas percepções os autores DERDYK e MARTINS são bases de análise deste estudo.
As artes puderam ser explicitadas sem perderem-se as transformações sociais e humanas
decorrentes de cada evolução artística, compreendendo a crianças como ator principal dos
processos. Observando-se suas interações e relevâncias, as artes de modo geral respondem
aos anseios da educação infantil e a busca pela compreensão da mente infantil. Culminando
numa compreensão da magnitude de utilização dos desenhos e suas evoluções não somente
no ambiente de sala de aula, mas como na formação de caráter do ser humano e no auxílio de
sua vivência adulta de desenvolvimento de criatividade e plenitude humana.

Palavras-chave: Criança; Arte; Desenho; Criatividade.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo tem por veia principal a análise de desenhos infantis e suas intencionalidades advindas das capacidades de expressividade da criança como
meio de comunicação. O papel do desenho como meio de comunicação para as
crianças em fase inicial de escolarização necessita de observação pedagógica a fim de ser utilizado como instrumento de percepção do desenvolvimento das capacidades infantis, por meio
da qual pode-se observar as inferências dos conteúdos assimilados pelas crianças bem como
sua visão e construção de formas e possibilidades exploratórias.
O desenho em si pode demonstrar estágios diferenciados de raciocínio ou possibilidades
motoras de cada criança, e por meio destas análises ser utilizado como meio de comunicação.
Através das análises busca-se perceber como o desenho desencadeia o papel de interlocutor
entre a fala e a expressividade infantil que permeia nos campos de aprendizagem, afetivos, cognitivos e interacionais, dando ampla percepção sobre a visão de mundo da criança e como ela
se percebe e ao mundo que a circunda.
Levando-se em consideração os aspectos individuais e culturais na qual cada indivíduo
está inserido e seus meios de comunicação tais como Os estímulos com as quais é exposto
em seu processo de conhecimento de mundo faz com que se aproprie de suas realidades, o
ambiente com a qual está envolto, os códigos da sociedade que o permeia, como por exemplo,
uma criança que nasceu numa tribo indígena, ou numa família de deficientes auditivos responderá de acordo com as realidades a sua volta e a intensidade da exposição dos códigos.
O indígena que for educado por meio dos sons da natureza e língua nativa será reflexo
destas exposições, se for estimulado também a língua portuguesa estará envolto em ambas.
O indivíduo que nasceu numa família de deficientes auditivos que for inserido na linguagem de
sinais será apropriado dela, mas se além da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) foi também introduzida a linguagem formal estará inserida em ambas e comumente se comunicará por
meios de ambas selecionando os locais onde cada linguagem pode ou deve ser utilizada.
Bem como deve-se levar em consideração ao amadurecimento individual de cada ser
para a aquisição das linguagens, observando-se certa discrepância entre as faixas etárias e as
fases nas quais o uso do desenho como ferramenta vem de encontro com os instrumentos necessários para a observância evolutiva.
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OS TIPOS DE ARTE

DANÇA

O ser humano busca se desenvolver
por meio da assimilação de aprendizagens,
dentre as inúmeras possibilidades de aprendizados as artes estão dentre as mais significativas para o ser humano, ao que se pode
verificar desde o ventre materno, aos primeiros anos da vida do ser em formação. Como
descreve AIDAR (2019 p.1) Podemos verificar
as mais variadas formas de manifestações artísticas para aprofundar sobre as maneiras de
assimilação e estímulo da criatividade por meio
deles.

A dança é uma das mais antigas formas de manifestação artística, onde se tem
registros ainda na pré-história, a dança era presenciada em rituais de celebração, agradecimento, cerimônias póstumas ou para solicitação de proteção, ou seja, apresentava caráter
sagrado, assim como explicita AIDAR (2019
p.1). A dança caracteriza-se pela potencialidade de expressividade de movimentação corporal utilizado como instrumento, para exteriorização de sensações e sentimentos que são
modulados por meio do ritmo. Geralmente esta
manifestação artística apresenta-se atrelada à
Atualmente se tem conhecimento de música, porém podendo também apresentar11 tipos de artes existentes: música, dança, -se na ausência de som algum.
pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, histórias em quadrinhos (HQ), jogos
ESCULTURA
eletrônicos e arte digital. Podemos discorrer
acerca destes para termos um panorama de
A arte de modelagem ou desgaste de
meios de expressividades advindos deles.
matérias brutas, tais como argila, mármore,
madeira e pedra, compreende-se pelo conceiMÚSICA
to de escultura, por meio deste o artista atribui
a determinado material ou produtos as formas
Antes mesmo da compreensão de si ou funcionalidades que sua criatividade lhe
mesmo como indivíduo o ser humano começa permitir. Segundo AIDAR (2019 p.1), aplicando
a compreender os conceitos de ritmo ainda no sobre os objetos as ferramentas, apreensões
ventre materno, pois, acompanha inicialmente manuais, de acordo com sua expressividade
a frequência cardíaca da mãe que o gera, e de ideias e sentimentos.
posteriormente passa a perceber os sons externos, podendo identificar as diferentes vozes
Os resultados são criações tridimensiodas pessoas que rodeiam.
nais, com altura, largura e profundidade, o que
permite que sejam observados sobre variados
A linguagem musical, segundo AIDAR ângulos e perspectivas. Também apresentava
(2019 p.1) compreende uma gama de sons indícios de suas criações ainda na pré-história.
numa métrica de espaços pré-determinados, Curiosamente as primeiras manifestações de
formando consequentemente ritmo, harmo- que se tem informações, representavam quania e melodia. Ritmo dá-se pela marcação de se que predominantemente a forma feminina,
tempo de um som e outro, já a harmonia é a atribuídos pelos contornos da mulher e suas
combinação de vários elementos musicais em condições como o ventre materno, por exemsimultaneidade. A sequência de sons e como plo, como por exemplo na estatueta da Vênus
elas aparecem na música é a melodia, nosso de Willendorf, encontrada na Áustria, datada
consciente o percebe de forma inteira, unidade, de mais de 25 mil anos.
advindo daí a capacidade de cantarolar, balbuciar ou assobiar uma canção ainda que não
saibamos tocar qualquer instrumento musical.
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TEATRO
O teatro, segundo AIDAR (2019, p.1)
caracteriza-se pela capacidade das pessoas
assumirem e representam papéis e personagens, assumindo características e personalidades distintas de sua própria pessoa. Estas
pessoas são denominadas atores e atrizes.

CINEMA
AIDAR (2019, p.1) descreve a arte cinematográfica surgiu posteriormente a invenção da fotografia, sendo como uma variação
desta, inicialmente contextualizada como uma
transmissão sequencial de fotografias, que são
projetadas em velocidade rápida numa tela
criando assim, aos olhos humanos, movimentação desta sequência, o que resulta no produto, o filme. Permitindo por meio desta sequenciação a narrativa de histórias, com as quais se
é possível a transmissão de sensações, enaltecendo sentimentos e reações tais como medo,
alegrias, tristeza e amor.

Na Grécia antiga, no século VI a.C., havia meios de representações teatrais dramáticas muito semelhantes com as utilizadas nos
dias atuais. Nesse período só havia dois gêneros teatrais sendo eles tragédia e comédia.
Gradativamente outros gêneros forma incorporados nas artes dramáticas, como: ópera,
O surgimento desta linguagem artístimusical, fantoches, teatro de sombras, drama,
comédia, teatro de rua, teatro de palco, dentre ca data do final do século XIX, onde se pesquisavam meios de criações que permeavam
outras manifestações.
as considerações nas quais se têm de cinema
hoje. A primeira projeção cinematográfica feita
LITERATURA
ao público foi em 1895, na França, pelos irA ferramenta utilizada na literatura é mãos Auguste e Louis Lumière, de duração de
a escrita, como meio de expressão. Um dos 40 segundos, intitulado: “A chegada do trem à
grandes marcos da evolução do ser humano estação de La Ciotat”. Ou “A saída dos operána história foi a criação da escrita, delimitando rios da fábrica.” Na época, causando grande
o fim da chamada “pré-história” e o início da perplexidade, inclusive espanto e até fugas de
alguns espectadores, tamanha a inovação para
“história”.
a época, nas quais acreditavam que o trem viEm seu processo evolutivo, cita AIDAR ria de encontro a eles.A evolução do cinema
(2019, p.1) , a escrita passou a não somente passou por inúmeras transformações tecnolóser meio de comunicação direta, mas também gicas, chegando até as mais reais experiências
meio de expressividade criativa, sentimentos, por meio dos cinemas 3D e 4D, proporcionanreflexões, bem como transmissão de ideias. A do vivências que fazem alusão a sensações
literatura desenvolveu-se de forma gradativa, cinestésicas.
delimitando caraterísticas distintas para cada
FOTOGRAFIA
período histórico, sendo fonte palpável de transições históricas representando as narrativas
Do grego, o significado de fotografia
socioculturais da humanidade e antes dela. A
literatura apresenta diversidades textuais que é escrever com a luz. Assim explicita AIDAR
podem ser identificadas como: prosa, ficção, (2019, p.1) , consiste na utilização de maquinário capaz de registrar por meio da captação
romance, poesia e cordel, por exemplo.
de luz, imagens do ambiente circundante. Considerado como marco para a fotografia, o ano
de 1826, onde o francês Joseph Niépce, que
conseguiu fixar a primeira representação fotográfica numa placa de estanho.
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Sua experimentação consistiu no posicionamento de seu invento, uma câmara escura, de fronte a uma janela, permitindo que a luz
solar adentrar o interior da máquina durante 8
horas. O primeiro resultado, ainda que quase
um borrão, deu contornos da silhueta do telhado da casa vizinha.

JOGOS ELETRÔNICOS (GAMES)

As HQ’s, histórias em quadrinhos, definem-se pela narrativa de contação de histórias
por meio de ilustrações em quadros sequenciais, nas quais podem-se utilizar balões para
descrever falas e pensamentos das personagens envolvidas na história. Este método surgiu
nos anos entre 1894 e 1895, pelas mãos de
Richard Outcault, publicando em jornais, sendo
considerado a primeira história em quadrinhos,
segundo (AIDAR, 2019, p.1).

ARTE DIGITAL

Segundo Aidar (2019 p.1), os conhecidos games, são plataformas eletrônicas interativas de entretenimento, possibilitam as interações digitais com as memórias eletrônicas
bem como as comunicações por meio da internet nos jogos online. Caracteriza-se pelas reAtualmente, acompanhando os avan- soluções de enigmas, desafios, fases, estágios
ços tecnológicos, a fotografia ganhou muita ou planejamentos estratégicos de tentativas e
visibilidade por meio das conhecidas redes so- erros para atingir os objetivos propostos.
ciais através do uso da internet e tecnologias
de telefonia móvel, muito comuns. DemonsAs primeiras experimentações de platatrando a possibilidade de representatividade formas surgiram por volta de década de 1970,
de pontos de vista e perspectivas, a fotografia através dos estudos das ciências da computaganhou conceitos de manifestação artística. ção. Em 1977, com o lançamento do Atari, nos
A fotografia, seleciona e faz uma espécie de EUA, o universo de games tomou propulsão,
“recortes” de situações e vivências do mundo proporcionando entretenimento com diversos
real, por meio de diferentes pontos de vistas e jogos no mesmo console, mesmo aparelho-o
perspectivas diversas, segundo (AIDAR, 2019, videogame. Apresenta inúmeras evoluções
p.1).
constantes acompanhando a evolução tecnológica, obtendo cada vez mais alcance e populaHISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQ)
ridade ao redor do mundo.

Intitulada Yellow Kid (Menino Amarelo), contava a história de um menino simples,
morador dos guetos americanos, conversando
por meio de gírias e trajando uma camisola
amarela. Com a finalidade crítica contra a sociedade consumista, deixando latente assuntos
delicados questões raciais e desigualdade. Até
hoje as HQs possuem caráter popular entre
meios de comunicação de massa, os principais
meios de veiculação dos cartunistas modernos
são os livros, gibis ou as sempre atuais tiras
de jornais e revistas. Transcendem as gerações
agregando todas as faixas etárias e acessível a
diversas classes sociais.

As criações e manifestações criativas,
segundo Aidar (2019 p.1), realizadas com
computadores são chamadas de arte digital.
Esse tipo de arte acompanha em comum sistema evolutivo com as transformações tecnológicas. Apresentou crescimento mais do que
considerável na década de 1980, sendo impulsionada pela propagação da música eletrônica
de Pierre Henry.
Hoje, sendo também nomeada de ciberarte, agrega várias linguagens artísticas além
da música, vídeo, fotografia, desenho, cinema e
literatura. Com as evoluções sociais dos meios
de comunicação nas redes sociais por onde
se difundem as mais variadas manifestações
artísticas, com tamanha velocidade, na mesma
proporção em que as concepções de autoria
ganham notoriedade para o protagonismo de
pessoas desconhecidas podendo atingir cada
vez mais destaque no campo artístico em geral.
1046

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

histórico no espaço-tempo, carregando consigo
traços marcantes de sua cultura local e pessoal,
De maneira contextual, a pintura pode onde o ser humano em sua constante busca
ser definida como a técnica de manuseio e de- pelo seu marco físico e de sua estruturação material no mundo.
pósito de pigmentos coloridos-sejam pastosos,
líquidos ou em pó- sobre os mais variados tiA modelização sistêmica na qual o desepos de superfícies na intencionalidade de gera- nho também se enquadra, advém da conscienção de gravuras, imagens ou formas abstratas, tização da ideia que o ser humano transcende
descreve (AIDAR, 2019 p.1).
de sua conceitualização manual de construção
de utensílios, para um processo de criação de
Permite a expressividade de sentimen- formas que possam expressar suas percepções
tos, comunicação. Observamos como descrito na intencionalidade de ser compreendido e deino próximo capítulo, que a pintura apresenta xar suas marcas gráficas ainda que o homem
registros históricos bem antigos, na pré-histó- não o soubesse, como por exemplo nos regisria, nesse período as tintas eram confeccio- tros nas paredes de cavernas, os desenhos runadas com materiais diversos dos utilizados pestres, tinham muito mais a expressar do que
hoje, neste período itens como vegetais, ossos registrar vivências, comunicar-se e deixar sua
carbonizados, carvão, sangue e gorduras ani- marca para a posteridade.
mais eram algumas das matérias primas das
Quem quer que ocupasse determinada
pigmentações utilizadas no período.
caverna depois, saberia, em partes ao menos, o
que o antigo morador havia vivenciado, podenDas variações artísticas é considerada do identificar por exemplo quais espécies aniuma das mais tradicionais, a maioria das gran- mais, vegetais, ou fenômenos climáticos aquela
des obras e dos mais inúmeros artistas utili- região pudesse ter presenciado.
zam-se da tinta óleo em suas obras.
A necessidade de comunicação do ser
UM PERFIL HISTÓRICO SOBRE A
humano precede a escrita, a comunicação gestual, visual dentre tantas outras formas prenunARTE DO DESENHO
ciam os meios pelos quais o ser humano deixa
Por meio de pesquisas bibliográfi- suas marcas para outros.
cas tendo como fonte Derdyk (1994): Martins
As intencionalidades advindas das mar(1998) e SANS (1995) cujos trabalhos servem
de bases para fomentação de estruturação des- cas gráficas rupestres estão diretamente atrete artigo. Também se fez uso de outras fontes ladas as necessidades humana e nas crenças,
de outros autores e artigos pertinentes para a acredita-se que os homens e mulheres ancestrais registravam as imagens de animais tampesquisa em torno do tema.
bém na crença de que desta forma os verdaO desenho historicamente apresenta-se deiros animais poderiam ser “atraídos” para si,
como o primeiro meio de manifestação gráfica, como meio de aumento de produtividade por
estética e da cultura da humanidade, demons- meio da mentalização, ainda que seja complexo
trando o constante progresso de esforço evoluti- afirmar com exatidão os objetivos atrelados a
estes registros. Não distantes do registro hoje,
vo do ser humano.
o homem tende a registrar por meio de suas
Como meio de comunicação de vivên- próprias capacidades intencionais, os mais vacias, experiências, memórias e imaginação cria- riados estilos artísticos exploram as potenciativa, tal qual como um recurso comunicativo que lidades criativas de cada modelização. O que
explicita as circunstâncias que ocorrem ao redor se pode notar hoje, depois de análises onde se
do ser, sendo utilizado como fomento de registro percebem as esquematizações e padrões, são
de sua localização bem como posicionamento os variados meios de expressividade artística.

PINTURA
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USO DO DESENHO NA
EXPRESSIVIDADE INFANTIL

ingenuidade extintiva, para o aprendizado expressivo, nas quais as relações humanas possibilitam, ou seja, as possibilidades com que
o homem busca resposta para suas angústias
instintivas primitivas, o distancia no senso criativo, possibilitando, assim as mais variadas formas de arte (MARTINS e PICOSQUE, 1998,
p.13).

Segundo Derdyk (1994), o desenho é
uma forma de linguagem expressiva, através
da qual o homem se apropria das coisas ao
seu redor, significando-os, e já está em grande
progresso de evidenciação a sua importância
para o desenvolvimento infantil por meio das
Adultos e crianças experienciam e perpesquisas das áreas da psicologia e pedagocebem a arte de modos diferentes, o senso esgia.
tético, atrelado a beleza, ao estético, as dispoMello (2005), explicita que as ativida- sições esquemáticas atraem os olhos adultos,
des que costumam ser banalizadas no ambien- já para as crianças a arte caracteriza-se no cate escolar e incompreendidas, tratadas como nal de expressão, pois “a natureza da criança
improdutivas como pintura, canto, dança, faz- é lidar com o mundo de modo lúdico, fazer o
-de-conta etc., porém na verdade tem cunho que lhe dá prazer e satisfação. Por isso gosta
essencial para a ampla formação e construção tanto de brincar e desenhar” (SANS,1995, p.
de identidade, da inteligência e na formação 21). A sensação de prazer e bem-estar envolda personalidade da criança, bem como são ta nas atividades artísticas, principalmente nas
bases sólidas e consistentes na fomentação criações espontâneas, manifestam, para as
ao desenvolvimento das amplitudes dos meios crianças o que adultos costumam canalizar na
de comunicações humanas como aquisição oralidade, anseios, sonhos, expectativas, meda escrita, sendo este um instrumento cultural dos, frustrações, dúvidas etc.
complexo.

A criança, geralmente começa a desenhar por volta dois anos, e desde que entende-se como ser de ação está disposto e propenso a experimentar coisas novas, arriscar-se,
ainda não compreende o conceito de cautela
ou medo de agir, ações como essa são meramente reflexivas e aprendidas, a criança é naturalmente espontânea para explorar as possibilidades de espaços e recursos ao seu redor:

Para a fomentação das manifestações
artísticas existentes e tamanha a sua importância para a contextualização de visão criativa do
indivíduo, se faz necessário a implementação
dentro do ambiente escolar, como estrutura
norteadora para uma visão global das possibilidades existentes, como citado por Martins e
Picosque: “[...] a arte é importante na escola,
principalmente porque é importante fora dela.
Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano
tem direito ao acesso a esse saber” (MARTINS
e PICOSQUE, 1998, p.13).

Seu pensamento se dá na ação, na sensação, na percepção, sempre regado pelo sentimento. convive, sente, reconhece e repete os símbolos do seu entorno, mas
não é, ainda, um criador intencional de símbolos. sua
criação focaliza a própria ação, o exercício, a repetição
(martins, picosque e guerra, 1998, p. 96).

O mais distante do ser humano para
com os animais vai além do instinto, a capacidade humana de demonstrar seus sentimentos, bem como expor de maneiras variadas
demonstra os processos evolutivos nas quais
os animais permeiam pela inocência do extinto
puro. A criança caminha pela linha tênue da

Os primeiros registros infantis são as
conhecidas garatujas, um meio de manifestação gráfica, corporal e sonoro de transmissão
de suas sensações, de acordo com suas coletas de percepções do ambiente que circunda. Na amplitude artística da criança, as suas
produções, garatujas, vão além das produções
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gráficas, são amplas de sonoridade e movimento, de tal modo que descobre suas possibilidades corpóreas, o que é capaz de produzir de sons com sua boca, suas mãos, suas
construções, suas sequenciações tratam-se de
pesquisas, de tentativas e experimentações,
nas quais gradativamente estão apropriando-se de suas próprias possibilidades, segundo
(DERDYK, 1994).
Para a criança de modo geral, mais importante do que o resultado são os meios e
processos, suas descobertas no caminho das
construções, como nos primeiros traços, ainda
que não apresentem significados ou formas,
são os primeiros estímulos com as quais ela
percebe-se autora. Aos poucos, descobre variações de seus traços, linhas horizontais e verticais evoluem para curvas, círculos, esquemas
complexos etc (DERDYK, 1994).
Nas análises persistentes dos progressos dos desenhos, as garatujas apresentam
evoluções consistentes com os aprendizados
da criança, caminham em concomitância com
as habilidades de reprodução, sejam sonoras,
gestuais, visuais, evoluindo de círculos aleatórios para esquemas corporais, quantificações,
distâncias e relatividade entre os objetos desenhados, ainda que não compreenda a complexidade de termos métricos, pode avaliar por
meio de seu ponto de vista, podendo avaliar o
tamanho do sol menor que uma árvore, pois
analisa que por ver em escala menor assim o
é de fato, mas até esta capacidade analítica resultante das experimentações e observações,
como descrevem Lowenfeld e Brittain (1970,
p. 115) “a arte pode contribuir imensamente
para esse desenvolvimento, pois é na interação entre a criança e seu meio que se inicia
a aprendizagem”. Suas percepções evoluem e
seus registros acompanham estas mudanças,
seu olhar linear amplia as possibilidades de
acordo com o que percebe capaz, de acordo
com a realidade e existências.

Segundo DERDYK (1994), comunicar-se por meio da arte, já para a criança algo inato, ainda que a exploração das possibilidades
necessitem de estímulos, para que esta ação
perpetue-se como meio prazeroso de comunicação, não tornando-se meio avaliativo, uma
vez que não apresenta estruturas de similaridades ou parâmetros diagnósticos, o desenho
é em si o que é, a representação particular de
pontos de vista e seletividade.
De forma abrupta, o desenho perde
gradativamente seu papel comunicativo e função expressiva tão importante no ambiente
escolar, embora seja sempre uma ferramenta
amplamente educativa de interatividade, muitos educadores não exploram as múltiplas possibilidades do desenho no ensino fundamental
tal qual tem importância na educação infantil.
A sistematização metódica do sistema educacional tende a massificar a rotina de conteúdos
não cedendo, ou dificilmente, abrindo brechas
para a estimulação criativa, as artes necessitam de momentos pré-estabelecidos que tendem por objetivar as construções ou interromper os processos sem geralmente possibilitar
as múltiplas experimentações possíveis.

PAPEL DO PROFESSOR NA MEDIAÇÃO
DAS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS
Segundo Ferraz e Fusari (1999, p.49)
O processo de maturação cognitiva da criança ocorre de forma natural, individual, única e
atemporal, não sendo possível comparações,
o desenvolvimento expressivo infantil ocorre na
mesma intensidade na qual adquire saberes,
sensações, aprende novas técnicas e neste
processo de aprimoramento e/ou construções
faz-se necessária uma prática pedagógica bem
estruturada.
Em concordância com Ferraz e Fusari
(1999, p. 49) quando explicam que “no encontro que se faz entre cultura e criança situa-se
o professor cujo trabalho educativo será o de
intermediar os conhecimentos existentes e oferecer condições para novos estudos”. A mediação pedagógica, mais do que ensinar algo,
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baseia-se na troca, entre pares semelhantes ou
com as mais diversas vivências, a criança assimila seja em seu ambiente familiar, seja no ambiente escolar, vem de encontro com a própria
construção individual da criança em formação.

Um bom planejamento, que possibilite
a flexibilização, seleção de recursos, ambiente favorável e organização de acordo com as
mais amplas possibilidades de imprevistos
criativos. De tal modo que possa o professor,
propiciar suporte para a amplitude do repertório individual do aluno e esteja atento as suas
interações nos processos de criação, na busca
da construção poética pessoal, pois:

Na formação social, pessoas estimuladas desde muito cedo a explorarem-se criativamente, tendem a ter percepções mais amplas
de resoluções de problemas, a acusarem-se
menos diante as frustrações cotidianas, estimular e desenvolver estas lacunas de formação
de caráter está intrinsecamente ligado na estimulação da criatividade, como citam Lowenfeld e Brittain (1970, p. 48) “as crianças que
ficam inibidas em sua criatividade, por regras
ou forças que lhe são alheias, podem retrair-se
ou recorrer à cópia ou ao desenho mecânico”.
Cada dia mais se buscam respostas para males modernos como desenvolvimento de habilidades humanas e relacionais, se estudados
a fundo pode perceber que uma boa formação de base na estimulação de criação e resolução alternativa resultam em bases sólidas
de amadurecimento individual em crianças e
adolescentes mais seguros, capazes de criar,
adaptarem-se etc. A reprodução mecânica uniformiza no coletivo massificante as habilidades
particulares que se interligam, para os autores
Martins, Picosque e Guerra:

[...] valorizar o repertório pessoal de imagens, gestos,
“falas”, sons, personagens, instigar para que os aprendizes persigam ideias, respeitar o ritmo de cada um
no despertar de suas imagens internas são aspectos
que não podem ser esquecidos pelo ensinante de arte.
Essas atitudes poderão abrir espaço para o imaginário
(MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 118).

[...] o que „decoramos “ou simplesmente copiamos mecanicamente não fica em nós. É um conteúdo momentâneo, por isso conhecimento vazio que no decorrer do
tempo é esquecido. Não faz parte de nossa experiência. Só aprendemos aquilo que, na nossa experiência,
se torna significativo para nós (MARTINS, PICOSQUE E
GUERRA, 1998, p. 128).

A valorização do criar bem como da
produção em si, desenvolve os conceitos de
autoestima e valorização de si e do outro, compreender que no espaço criativo existem o eu
e o outro, que não se percebem da mesma
forma, mas a seu modo de acordo com suas
próprias vivências. Então não se classificar,
se observar, se perceber como ser crítico e
construtivo. Na condução destas descobertas,
o educador, tem o poder de conduzir o olhar
para o todo, as possibilidades individuais, coletivas, as formações de opiniões de caráter
construtivo, as capacitações e aprendizados
nas trocas, os pontos de vista.

Significatividade de fato é a base das
comunicações por meio dos desenhos, manifestações criativas, autoconhecimento de
possibilidades e estruturas complexas de amplitudes do ser humano, algo que não possui
significado, muito provavelmente não ficará registrado no subconsciente, vivências que representam algo marcam aprendizados, momentos,
fatos e conteúdo. A criança desde sempre se
utiliza de meios e recursos alternativos da fala
para expressar-se antes mesmo de aprender
a comunicação verbal. Nas suas estimulações
criativas iniciais busca meios de transmitir suas
necessidades.

Relacionando-se com o prazer que a
criança pode propiciar, cabe ao professor propiciar as mais amplas ofertas de meios para a
fomentação das vivências, de forma lúdica e
significativa, tal como descrito nos PCN-Artes
(1998. p. 47-48) “aprender com sentido e prazer está associado à compreensão mais clara
daquilo que é ensinado”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

P

or meio das pesquisas realizadas, as análises permearam acerca da real importância do desenho na formação infantil, utilizada não como uma atividade de distração, mas como meio de observação do desenvolvimento individual além disso
como meio de comunicação, pela qual se capacitam psicologicamente de forma ampla.
A compreensão dos desenhos, das múltiplas possibilidades artísticas, evidencia a própria evolução do ser humano que busca desde sempre sentir-se parte de um todo, ainda que na
era pré-histórica alçasse meios alternativos de deixar sua marca para a posteridade, hoje a arte
galgou sua representatividade social e como meio de comunicação. Sua classificação histórica
resulta da necessidade do ser humano em ser mais de uma forma de interatividade com o meio,
o homem é música, dança, desenho, escultura etc.
O ser mais amplo de capacidades é o que menos possui moldes, a mente infantil vem
pronta para o aprendizado constante pois vem neutra, moldando-se de acordo com as vivências e transformações do meio. Desenhar vai além de formas aleatórias, é um modo de contar
histórias, de expressividade afetiva, de consolidação de aprendizagens, de experimentações de
possibilidades, de cores, formas, de tabulação de tamanhos e proporcionalidades, em suma
desenhar comunica muitas vezes muito além da fala, enquanto em determinadas situações até
a precede, não podendo ser deixada em segundo plano ou negligenciada como sendo banal e
sem finalidade.
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este estudo, resultante de revisão bibliográfica e de cunho qualitativo, apresenta uma
análise sobre questões a serem consideradas no que tange às contribuições que a Literatura
Infantil oferece ao desenvolvimento Infantil e, portanto, devem ser consideradas e incorporadas pela Educação Infantil por meio da mediação do professor, o qual pode viabilizar o acesso
de seus alunos à literatura, estimulando-os e oportunizando o contato com diversos gêneros
literários, de forma que diferentes experiências possam ser vividas pelas crianças no contato
com os livros e com o universo imaginário que ele auxilia a construir. É de suma importância
que se considere o contexto em que a criança é entendida, pois esta visão sofreu significativas mudanças ao longo do tempo, e a Literatura Infantil reflete as diferentes formas de compreender e interagir com a infância. A Educação Infantil precisa ser o espaço em que o contato
com esta experiência e o professor deve conhecer e valorizar este recurso e seu papel neste
processo. Para o desenvolvimento do trabalho foram consultados teóricos que abordam o
tema, além de textos oficiais.

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

O

presente estudo tem como objetivo lançar um olhar sobre a Literatura Infantil,
procurando conhecê-la e compreendê-la melhor, de forma que se possa verificar
sua relevância e seu impacto nas crianças, especialmente aquelas que frequentam a Educação Infantil.
É importante que sejam levantadas as características e origens deste gênero literário,
para que se possa entender como sua presença pode influenciar e impactar no desenvolvimento
infantil, possibilitando que o professor identifique a importância de viabilizar o contato de seus
alunos com este universo.
Buscar-se-á aferir logo na Educação Infantil, o estímulo e o contato com os livros pode
auxiliar nos processos de início de aquisição da leitura, construção e formação de estruturas
cognitivas e ampliação gradual da comunicação e expressão da criança. Através de história infantil desenvolver o raciocínio podendo viver o mundo imaginário.
A motivação para este estudo provém da observação da atenção que as crianças demonstram no momento de contação de histórias, demonstrando enorme interesse. A partir deste
cenário, é preciso compreender como utilizar este recurso de modo prazeroso e significativo,
para que seja fomentada na criança a curiosidade pelo universo letrado, desenvolvendo o imaginário, enriquecendo sua experiência simbólica e aperfeiçoando sua linguagem.
A escola é um espaço privilegiado para o encontro entre a criança e a literatura. Desse
modo, se faz necessário um entendimento sobre o qual a leitura mais apropriada, quais os autores são os mais indicados, de que modo a leitura é mais adequada para cada faixa etária, etc.
O contato com o universo literário é imprescindível para as crianças durante a primeira
infância, pois enriquece a sua imaginação, simbologia e fomenta a curiosidade e interesse pela
linguagem e pela escrita. Assim o entendimento sobre a Literatura Infantil e a educação é um importante elemento dessa pesquisa, pois demonstra como a contação de histórias para crianças
de 0 a 3 anos auxilia no desenvolvimento cognitivo, emocional, simbólico e motor dessa criança.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, far-se-á uso de revisão
bibliográfica, de caráter qualitativo, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas
pertinentes ao estudo. Serão, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos, revistas
e textos oficiais. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Severino (2007), é:
[...] aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros
pesquisadores e devidamente registrados (SEVERINO, 2007, p. 122).

Por meio dos procedimentos apresentados, espera-se alcançar dados e informações
que possibilitem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, para que a reflexão e a discussão propostas sejam viabilizadas.
Para iniciar a abordagem do tema, apresentar-se-á brevemente alguns apontamentos
sobre o reconhecimento da infância, bem como alguns aspectos históricos da Literatura Infantil,
desde sua origem até a chegada ao Brasil. Em seguida, averiguar-se-á a importância da Literatura Infantil, abrangendo o maravilhoso e a criança.
Por fim, o papel do professor enquanto viabilizador e estimulador de todo este processo
é discutido, e são também expostas também considerações acerca da Literatura Infantil inserida
na Educação Infantil, da relação da criança com o livro e sua experiência com a leitura.
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BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA
INFANTIL

de infância, como pode se concluir, não existiu
sempre, e nem da mesma maneira”.

A concepção de infância surge, então,
em decorrência da estruturação da sociedade
capitalista, na qual o papel atribuído à criança
dentro da comunidade foi modificado por conta
da urbanização e da industrialização, atendendo a interesses e necessidades próprios deste
cenário. Antes da transformação causada pelo
período industrial, a realidade em que a criança
A aprendizagem da criança também estava inserida tinha como eixo a figura da muera alvo de reflexão específica e não seguia um lher, mãe, que cuidava dos filhos. Nesta época:
método adequado à infância. Este era um moo papel da mãe e das outras mulheres era o de cuidar
mento em que, como sinaliza Kramer (2003), da criança, atendendo-lhe no seu desenvolvimento físios índices de mortalidade infantil eram alar- co a fim de que esta crescesse e assumisse seu papel
mantes e a morte das crianças, especialmen- social no mundo dos adultos. Na falta da mãe, buscate ainda bebês, era considerada algo natural. va-se um contexto doméstico para que a criança fosse
Diante dessa apatia em relação à criança, as atendida. Situação em que geralmente: ou a criança fiexpectativas eram baixas, entretanto, “quando cava com parentes; ou ficava em instituições de guarda,
geralmente sob a responsabilidade de entidades religiosobrevivia, ela entrava diretamente no mundo sas. No período subsequente, com a saída da mulher
dos adultos” (p. 17).
para o campo de trabalho, decorrente do processo de
Até a Idade Média a criança era vista
como um adulto em miniatura, de forma que
o mundo da criança era o mesmo mundo dos
adultos. A criança estava imersa neste cenário,
desempenhando tarefas, vivenciando experiências e presenciando acontecimentos do universo adulto.

De acordo com Cunha (2006), somente por volta do século XVIII a criança passou a
ter reconhecidas suas próprias características,
deixando de ser pensada e considerada dentro
de parâmetros próprios dos adultos. Foi então
que houve um distanciamento dos dois universos, e começou a ser introduzida uma ideia de
infância como momento de preparação para
a vida adulta. Sobre isso, Kramer (2003) observa que: “Se, na sociedade feudal, a criança
exercia um papel produtivo direto (‘de adulto’)
assim que ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a
ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura”
(KRAMER, 2003, p. 19).
A autora aponta ainda que essa nova
forma de ver a criança surge de uma ação
que tem como objetivo preservá-la em relação
aos perigos do meio, na intenção de mantê-la inocente e contribuir para a constituição de
seu caráter. A infância foi, então, um conceito construído para uma finalidade específica e
por motivos originários delimitados, como afirma Kramer (2003, p.19), ao dizer que “a ideia

urbanização e industrialização dos centros urbanos que
solicitaram a mão de obra operária feminina, a criança passa a ser atendida por terceiros, ficando a maior
parte do tempo fora do contato com seus pais. Neste
contexto, a função de educar passou a ser delegada
a outrem, e aos pais cabia o papel principal de prover
recursos financeiros para sustentar as necessidades
básicas da família (CARTAXO, 2011, p. 31-32).

Cartaxo (2011) aponta que, nos dias
de hoje, a ideia do que é a criança e como ela
é compreendida na sociedade são questões
de grande complexidade cultural, até mesmo
no que tange à determinação específica de
uma faixa de idade na qual o indivíduo será
visto e tratado como criança do ponto de vista
legal, para todos os efeitos.
No caso do Brasil, vigora, por exemplo, a Convenção
dos Direitos da Criança, que define como criança todo
ser humano antes de completar 18 anos. No entanto, O
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), disposto
pela Lei nº 8.069ª, de 13 de junho de 1990, considera
como criança o indivíduo de até 12 anos. Percebemos
que, além de não haver nas leis que tratam do tema
uma concordância sobre a idade determinante para a
concepção de infância, existem muitas diferenças observadas nessa conceituação. Tal fato leva ao entendimento de que cada contexto social produz seu próprio
conceito de infância (CARTAXO, 2011, p. 26).
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Assim, é possível notar que o olhar sobre a infância passou por significativas transformações até hoje. Contudo, mesmo na atualidade ainda tentamos definir concepções mais
claras a respeito do tema para que este estágio da vida possa ser reconhecido em toda a
sua importância, complexidade e relevância no
contexto da experiência e do desenvolvimento
humano.
É no contexto de um novo olhar sobre
a criança no século XVIII, que conforme Cunha
(2006), tem início a história da literatura infantil, pois até então a criança, presa ao universo
adulto, também terminava por compartilhar a
literatura a ele destinada:
As primeiras obras publicadas visando ao público infantil apareceram no mercado livreiro na primeira metade
do século XVIII. Antes disto, apenas durante o classicismo francês, no século XVII, foram escritas histórias
que vieram a ser englobadas como literatura também
apropriada à infância: as Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de Telêmaco, de
Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias
ou narrativas do tempo passado com moralidades, que
Charles Perrault publicou em 1697 (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.14).

Entretanto, a autora afirma ainda que é
preciso ressaltar a existência de dois tipos de
crianças e que estas estavam, então, em contato com distintos tipos de literatura: “A criança da nobreza, orientada por preceptores, lia
geralmente os grandes clássicos, enquanto a
criança das classes desprivilegiadas lia ou ouvia as histórias de cavalaria, de aventuras. As
lendas e contos folclóricos formavam uma literatura de cordel de grande interesse das classes populares” (CUNHA, 2006, p. 22).
De acordo com Lajolo &Zilberman
(2007), este despertar da literatura no século
XVIII ocorreu apenas na Europa, com a publicação de Contos da Mamãe Gansa, de Charles
Perrault em 1967, de maneira que, no Brasil, a
literatura infantil ainda demoraria muito tempo,
tendo seu início às portas do século XX. Foi a
partir do surgimento da Imprensa Régia, em

1808, que obras literárias destinadas a crianças começaram a ser publicadas. As aventuras pasmosas do Barão de Munkausen, e uma
coletânea de José Saturnino da Costa Pereira
estavam entre elas.
Entretanto, as autoras lembram que estas eram publicações de frequência irregular,
dessa maneira, ainda não era possível considerar que havia no Brasil uma produção de
literatura infantil consistente: “a história da literatura brasileira para a infância só começou
tardiamente, nos arredores da proclamação da
República, quando o país passava por inúmeras transformações” (LAJOLO; ZILBERMAN,
2007, p. 23).
Dentre as grandes mudanças pelas
quais passava o Brasil na época da proclamação da República, a que recebeu destaque
das autoras foi a substituição de um imperador
por um marechal, perfazendo a imagem de um
país que caminhava rumo à modernização. Entre o fim do século XIX e o início do XX houve
uma clara aceleração na urbanização, o que
propiciou o surgimento da literatura infantil:
gestam-se aí as massas urbanas que, além de consumidoras de produtos industrializados, vão constituindo
os diferentes públicos, para os quais se destinam os
diversos tipos de publicações feitos por aqui: as sofisticadas revistas femininas, os romances ligeiros, o material escolar, os livros para crianças (lajolo; zilberman,
2007, p.24).

Como expressão de uma evolução da
população brasileira em relação ao consumo
de produtos culturais tidos como modernos,
Lajolo & Zilberman (2007) apontam o aparecimento da revista infantil O TICO-TICO, em
1905, que era especificamente direcionada a
uma faixa etária definida e teve enorme repercussão, sustentando-se longamente no mercado e marcando a vida dos leitores com seus
personagens que fizeram parte do imaginário
das crianças de toda a nação.
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Lajolo & Zilberman (2007) esclarecem
que a questão linguística também foi um obstáculo a ser superado para que a literatura infantil brasileira ganhasse forma. Eram feitas traduções de produções europeias que mesmo em
língua portuguesa não se faziam acessíveis às
crianças brasileiras por terem sua edição em
Portugal.
Esse movimento de nacionalização do
acervo literário ocorre por meio de adaptações,
como as realizadas por Figueiredo Pimentel
em 1894, que levou às crianças brasileiras histórias de Grimm, Andersen e Perrault, por meio
dos Contos da Carochinha, de acordo com as
autoras, que adiciona que em 1915 ocorre a
inauguração da Biblioteca Infantil da editora
Melhoramentos, ocasião em que se dá a publicação da história O patinho feio como primeiro
volume da coleção.
Dessa forma, é possível perceber que
a produção literária existente até o referido momento se limitava a traduções e adaptações de
contos que não tinham uma ligação verdadeira
com as crianças brasileiras, este distanciamento cultural entre a realidade do local de origem
das histórias e a realidade brasileira representava um obstáculo e uma deficiência (LAJOLO
& ZILBERMAN, 2007).
Era urgente a necessidade do aparecimento de uma literatura infantil com a qual as
crianças brasileiras pudessem se identificar e
na qual pudessem se reconhecer e se reinventar, de maneira que o contato com a leitura se
tornasse ainda mais prazeroso e significativo.
O surgimento de Monteiro Lobato em 1920 é
apontado como o nascimento da Literatura Infantil Brasileira, por serem obras que não se
restringiam à tradução de contos estrangeiros, levando para o mundo da escrita histórias
que imprimiam muito da identidade brasileira,
a exemplo da presença de inúmeros personagens do folclore (LAJOLO & ZILBERMAN,
2007).

A cultura brasileira ganhou representação literária adequada ao universo infantil. Contudo, segundo Oliveira & Paulo (2006), a Literatura Infantil surge como “uma forma literária
menor, atrelada à função utilitário-pedagógica
que a faz ser mais pedagogia do que literatura”
(OLIVEIRA; PAULO, 2006, p. 9):
Extremamente pragmática, essa função pedagógica
tem em vista uma interferência sobre o universo do usuário através do livro infantil, da ação de sua linguagem,
servindo-se da força material que palavras e imagens
possuem, como signos que são, de atuar sobre a mente daquele que as usa; no caso, a criança (OLIVEIRA &
PAULO,1986, p. 13).

Considerando esta função pedagógica
da Literatura Infantil, é preciso refletir sobre o
fato de que ela precisa ser vista de forma muito
mais abrangente do que a mera simbolização e
assimilação utilitárias. Esta forma literária pode
proporcionar à criança muito mais do que um
tipo de condicionamento estéril.
Atualmente, lidamos, basicamente, com
dois tipos de textos literários para crianças, segundo Costa (2007), são eles o moralizador
e o imaginativo. É importante distinguir estas
duas vertentes para que se possa realizar um
trabalho de qualidade, de modo que se possa:
conseguir formar um leitor capaz de lidar, simultaneamente, com o prazer de ler e com a leitura significativa.
Mais ainda, a possibilidade de que a literatura venha
a exercer uma função de resposta aos desejos e às
características infantis está presente no modo como a
crítica da literatura infantil valoriza a relação entre imaginário e literatura (COSTA, 2007, p. 31).

A autora traz à reflexão a questão de
que “a literatura se constitui num gênero textual
específico, marcado pela beleza da linguagem.
Conhecê-la e entendê-la significa participar da
cultura de um povo” (COSTA, 2007, p. 33), e é
no sentido de contribuir para que as crianças
se apropriem da cultura à qual pertencem, bem
como das demais existentes, que devemos proporcionar a elas todo o contato possível com
o repertório historicamente acumulado, com as
possibilidades de novas construções da realidade de diferentes formas de conhecer, compreender e atuar no mundo em que vivemos.
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Ao longo do tempo, as lendas, os contos e as demais histórias foram transmitidas
para as crianças e hoje a literatura infantil vem
sendo utilizada de diversas formas. Desde o tímido e lento início de produção literária voltada
para crianças, tem-se discutido muito acerca
do que define, de fato, a literatura infantil.

avassaladora, atribuindo um valor absurdo a
aparelhos eletrônicos que seduzem a todos: “A
sociedade ocidental moderna dá ao brinquedo um lugar e uma difusão sem precedentes,
por meio de um desenvolvimento industrial que
instituiu a produção, a venda e o consumo sistemático desses objetos” (KRAMER, 2006, p.
173).

Na perspectiva de Cecília Meireles
(1979), a literatura infantil não é aquilo que
O desinteresse das crianças por outras
é produzido tendo as crianças como público formas de representação e diversão tem preoalvo, mas é o que a criança elege como inte- cupado os educadores. De acordo com o Reressante para si:
ferencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998), as seguintes práticas de leitura
São as crianças na verdade, que delimitam, com a sua devem ser observadas:
preferência. Costuma-se classificar como literatura infantil o que para elas se escreve. Seria mais acertado,
talvez assim classificar o que o que elas lêem com prazer. Não haveria; pois uma literatura infantil a priori, mas
a posteriori. Mais do que literatura infantil existem ‘livros’
para ‘crianças’ (MEIRELES, 1979, p. 25).

Participação nas situações em que os adultos leem textos de diferentes gêneros, como contos, poemas, notícias de jornal, informativos, parlendas, trava-línguas, etc.
Participação em situações que as crianças leiam, ainda
que não o façam de maneira convencional.
Reconhecimento do próprio nome dentro do conjunto
de nomes do grupo nas situações em que isso se fizer
necessário.
Observação e manuseio de materiais impressos, como
livros, revistas, histórias em quadrinhos etc., previamente apresentados ao grupo.
Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento (BRASIL, 1998, Volume III, p. 140-141).

Nesse sentido, ainda há muito para refletir sobre o desenvolvimento e a evolução da
literatura infantil no Brasil. Sendo uma produção literária feita pelo adulto para a criança,
deve-se refletir o quanto de uma possível projeção e de uma suposição do que pode vir a
ser interessante para a criança está sendo apliEm relação às orientações didáticas, o
cado, nos dias de hoje, nos livros de Literatura
RCNEI (1998) aponta que o valor das práticas
Infantil.
de leitura não se resume somente à leitura em
É preciso que a criança de fato perma- si, podendo significar uma grande oportunidaneça como foco central das produções a ela de de propor atividades a partir das histórias,
destinadas, de modo que, para isso, precisa “como o desenho dos personagens, a resposser ouvida e considerada, pois é a sua identifi- ta de perguntas sobre a leitura, dramatização
cação com a produção que define o que é, de das histórias etc.” (p. 141). No Referencial também é ressaltada a importância de que essas
fato, literatura infantil.
atividades estejam dentro de um projeto, com
objetivos definidos e formas de aplicação direA IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
cionadas, de modo que se evite prejudicar a
INFANTIL
experiência da leitura para a criança.
O prazer pela leitura é de extrema reCosta (2007) frisa pontos importantes
levância para o desenvolvimento da criança.
Entretanto, muitas vezes percebemos que os a serem considerados sobre a literatura enlivros ocupam um lugar de menos destaque quanto elemento indispensável e viabilizador
em seu dia a dia. O consumismo que acomete no processo de socialização. A autora também
a sociedade como um todo, nos dias atuais, destaca o papel da leitura na aquisição por
também atinge o universo infantil de maneira parte das crianças da noção de alteridade.
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Mesmo aqueles que ainda não sabem
ler de maneira convencional podem ter contato
com a leitura de maneira prazerosa e significativa, por meio da escuta da leitura feita pelo
professor, segundo o RCNEI (1998). Ao ouvir
o texto, a criança já está se apropriando da
leitura, ainda que não compreenda todas as
palavras nele contidas.
Ainda de acordo com o Referencial
(1998, p.141), “as poesias, parlendas, trava-línguas, os jogos de palavras, memorizados e
repetidos, possibilitam às crianças atentarem
não só aos conteúdos, mas também à forma,
aos aspectos sonoros da linguagem”. Além
destes pontos do desenvolvimento trabalhados
por meio de ritmo e rimas, existem as questões
de cunho cultural e afetivo que também estão
envolvidas.
Segundo Faria (2009), para que um
livro infantil ilustrado possa ser considerado
bom, é necessário que haja uma boa articulação entre texto e imagem, contribuindo para
que a narrativa possa ser satisfatoriamente
compreendida pela criança. Dessa forma, é importante que ocorra um equilíbrio entre as funções que desempenham a linguagem escrita e
a linguagem visual. A autora aponta que “em
princípio, a relação entre a imagem e o texto,
no livro infantil, pode ser de repetição e/ou de
complementaridade, segundo os objetivos do
livro e a própria concepção do artista sobre a
ilustração do livro infantil” (p. 40).

riências não se perdessem. A literatura é, antes de mais nada, uma expressão artística, de
acordo com Coelho (2000), e como tal, é uma
representação de mundo, do homem e da vida
por meio da criatividade humana, fazendo uso
da palavra.
Nela, os sonhos se fundem com a vida
prática, e o imaginário e o real, como o possível e o impossível têm suas fronteiras dissolvidas. A literatura é uma linguagem que não
pode ser definida de maneira exata, devido a
sua complexidade e relação que possui com a
efêmera e intraduzível natureza humana. Cada
época a vivenciou e a expressou à sua maneira
e “conhecer a literatura que cada época destinou às suas crianças é conhecer os ideais e
valores ou desvalores sobre os quais cada sociedade se fundamentou (e se fundamenta...)”,
(COELHO, 2000, p. 28).
Um dos aspectos mais importantes da
literatura que se destina às crianças é o maravilhoso. Segundo Coelho (2000), a psicanálise
aponta ligações entre os significados simbólicos que estão presentes nos contos maravilhosos e as questões da vida humana, que encontramos no percurso de nossa formação e
amadurecimento emocional.
Na fase em que a criança começa a
construir noções de bem e mal, os contos de
fadas podem ter um papel significativo, ajudando-as a compreender valores da conduta
humana e as regras básicas do convívio em
sociedade. A Literatura bem trabalhada na infância pode fornecer subsídios para compreensões mais profundas do entorno por meio de
reflexões que auxiliarão a construção do universo da criança e do reconhecimento e invenção de si mesma.

Segundo Coelho (2000), a Literatura
Infantil tem um papel essencial para cumprir na
nossa sociedade em transformação. Ela precisa servir como um agente de formação, tanto
na relação direta entre leitor e livro, conto no
contato incentivado pela escola. A autora afirma ainda que é parte da condição essencial
do ser humano o impulso que nos leva a “ler”,
no desejo de observar e compreender o entorO repertório cultural do qual a Literatuno e as coisas com as quais convivemos.
ra Infantil está imbuída, fornece à criança condições de inserção e identificação com o grupo
O registro das experiências humanas, em que está inserida, bem como de formação
a partir do desenvolvimento da capacidade de do eu, por meio de contato com o tradicional
organização de forma coerente dos aconteci- e com o novo, podendo assim criar suas prómentos da vida diária, foi uma necessidade prias hipóteses e visões sobre a realidade que
que o ser humano sentiu para que tais expe- a cerca e sobre quem é.
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Em relação à imagem como linguagem
nos livros e o desenvolvimento dos bebês, o autor
também afirma que “uma das primeiras descobertas que o bebê deve fazer é reconhecer a imagem
A relação da criança com o livro não foi
como representação, isto é, como objeto distinto
sempre a mesma, tendo passado por significada realidade” (BAJARD, 2007, p. 65).
tivas transformações que a trouxeram ao ponto
que conhecemos atualmente.De acordo com
É neste aspecto que se dá a articulação
Bajard (2007), tempos atrás, grande parte das e a distinção que o bebê começa a construir e
crianças, especialmente as provenientes de fa- atribuir ao seu entorno. Esse é um momento immílias mais simples e pouco letradas, somente portante para a criança, especialmente para os
iniciava seus primeiros contatos com os livros bebês. A separação entre a representação das
por volta dos sete anos, na escola.
coisas e as coisas em si. Assim, os livros podem
contribuir muito neste processo em que realidaNestas circunstâncias, a função do li- de vai se construindo e tomando forma diante de
vro era estritamente servir de instrumento para olhos curiosos e atentos, ávidos por conhecer e
a alfabetização, sem qualquer outro papel sig- compreender o mundo que os cerca (BAJARD,
nificativo, de modo que “era único – não havia 2007, p. 65).
outros – coletivo – cada aluno tinha um exemO autor ressalta ainda que a maior recorplar – e didático – a cartilha”. O grande problerência da utilização do desenho como ilustração,
ma apontado pelo autor neste caso é que, em
em detrimento ao uso de fotografias em livros
tais condições, o livro só era utilizado dentro da infantis. Porém, apesar de a variedade dos tipos
escola e, ficando restrito ao seu papel escolar, de imagens apresentadas às crianças nos livros
não tinha função social. Atualmente, segundo o acabar sendo prejudicada pela predileção pelos
autor, a fase inicial da relação da criança com desenhos, “é importante destacar que o desenho
o livro encontra-se um pouco diferente:
expõe melhor seu caráter de representação. Não
esconde a fabricação da ficção, como pode ser o
Em vez de aguardar a conclusão do processo de alfa- caso da fotografia, mais transparente à realidade”
betização para só então entrar em contato com livros, (BAJARD, 2007, p. 66).

A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM O
LIVRO

a criança de hoje inaugura esse encontro nos primeiros
anos de vida ou até mesmo nos primeiros meses. De
fato, não existe mais idade mínima para a criança ser
presenteada com obras de literatura infanto-juvenil, folheá-las no sofá e escutar ‘histórias do livro’ na cama
antes de dormir (BAJARD, 2007, p. 15).

O autor também considera importante
frisar o papel da leitura em voz alta, de modo
que “mesmo sem saber ler, as crianças têm
acesso à literatura pelo caminho da escuta” (p.
15). O álbum de imagens permite uma exploração do livro muito direta, de modo que viabiliza
o contato precoce do indivíduo com a literatura
infantil. O autor cita que “desde os primeiros
anos da sua vida, a criança, imersa nos livros,
é convidada a interpretar uma primeira linguagem – visual – que, apesar de exigir aprendizagens, não requer alfabetização” (p. 38).

O desenho mostra-se, então, como detentor de um importante papel nos livros infantis,
estimulando ainda mais a imaginação e auxiliando
a criança no processo de compreensão e diferenciação entre ficção e realidade. No que tange à
contribuição da literatura para o estímulo do imaginário, Costa (2007) lembra que “a literatura cria
uma outra realidade, que representa o que acreditamos ser real, mas o faz de maneira a ressaltar no
texto o caráter de fantasia, de imaginação” (p. 27).
Pode-se notar o quão positiva pode ser
a relação da criança, desde muito pequena, com
o livro, especialmente quando recebe incentivo e
mediação neste contato. O desenvolvimento da organização e da leitura de tudo que a envolve pode
ser um processo muito mais significativo, lúdico e
prazeroso com o apoio da literatura como potencializadora da experimentação e da descoberta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível conhecer aspectos relevantes relativos ao papel
da Literatura Infantil no desenvolvimento da criança. Ao buscar-se compreender de que forma a
criança era tratada e compreendida há alguns séculos e como este cenário sofreu significativas
transformações ao longo do tempo até o momento presente, pode-se entender como se deu o
reconhecimento da primeira etapa da vida humana como sendo, por si só, uma importante fase
do desenvolvimento, e não somente algo que antecede e deve preparar para o que realmente
tem valor, ou seja, a fase adulta.
A partir desta compreensão, nota-se que tanto a História da Educação Infantil como a
História da Literatura Infantil passaram pelo mesmo processo de amadurecimento de uma ideia
sobre o que é ser criança, o que a criança precisa e o que deve ter garantido como direito inegável, bem como quais suas características e como se pode atendê-las plenamente para que seu
desenvolvimento seja favorecido.
A História da Literatura Infantil revelou-se, neste estudo, algo construído em uma trajetória
que imprime claramente a forma como a visão sobre a criança foi sendo modificada ao longo do
tempo, passando de uma produção meramente formadora de pequenos adultos ao deleite do
maravilhoso e da liberdade da imaginação.
Considerando os teóricos abordados neste trabalho, foi possível perceber o quanto a
Literatura Infantil pode contribuir para o desenvolvimento infantil. A manipulação dos livros, a
observação das gravuras, a escuta do texto lido e interpretado pela voz do adulto proporcionam
à criança uma verdadeira viagem em que ela explora diversas possibilidades de compreensão
e organização dos acontecimentos narrados e da representação das coisas, alimentando seu
imaginário e sua forma de se relacionar com o mundo ao seu redor.
Também é neste contexto que a criança vai construindo o hábito de deixar-se envolver
pelas histórias e passar a buscar esta experiência, dando início ao desejo de adquirir a habilidade de ler. O professor tem o papel imprescindível de oportunizar experiências diferenciadas
e diversas a seus alunos envolvendo a Literatura Infantil. Sem dúvida, este é um rico recurso
pedagógico que se mostra muito eficaz no auxílio ao desenvolvimento oral e social da criança.
Contudo, não deve ser compreendido de forma limitada apenas por este aspecto.
A leitura e a escuta de histórias desperta na criança um envolvimento consigo mesma e
com o mundo, por meio de experiências prazerosas e significativas, e por
isso deve ser algo valorizado e priorizado na Educação Infantil.
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A PSICOPEDAGOGIA E O PAPEL DO
PSICOPEDAGOGO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Este estudo traz uma revisão bibliográfica cujo tema é a Psicopedagogia. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer os conceitos e definições que envolvem a
psicopedagogia em seus aspectos clínico e educacional e apresentar aspectos referentes ao
trabalho do psicopedagogo institucional em sua área de atuação. Este estudo justifica-se a
medida que a psicopedagogia pode tornar-se uma grande aliada no processo de ensino e
aprendizagem e o trabalho do psicopedagogo institucional está diretamente relacionado as
questões vivenciadas no cotidiano escolar, contribuindo desta maneira para uma aprendizagem efetiva e significativa. Este estudo busca refletir acerca da Psicopedagogia e das áreas
de atuação do psicopedagogo clínico e do psicopedagogo institucional, neste sentido define
os conceitos da psicopedagogia e a sua importância nos aspectos relacionados ao ensino e
aprendizagem nas instituições escolares e apresenta o contexto do trabalho dos psicopedagogos em suas áreas de atuação.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Psicopedagogo Institucional; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo tem como foco principal a Psicopedagogia. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer os conceitos e definições que envolvem a psicopedagogia em seus aspectos clínico e educacional e apresentar aspectos referentes
ao trabalho do psicopedagogo institucional em sua área de atuação.
Este estudo justifica-se a medida que a psicopedagogia pode tornar-se uma grande
aliada no processo de ensino e aprendizagem e o trabalho do psicopedagogo institucional está
diretamente relacionado as questões vivenciadas no cotidiano escolar, contribuindo desta maneira para uma aprendizagem efetiva e significativa.
Este artigo divide-se em dois capítulos, o primeiro traz as concepções e os conceitos que
envolvem a Psicopedagogia e o segundo capítulo trata do papel do psicopedagogo institucional
em sua área de atuação e para tanto foram pesquisados os seguintes autores: Bossa (1994)
(2000), Castro (2004), Chamat (2004), Dantas (2011), Nascimento (2013) e Weiss (2002).
A psicopedagogia é um campo do conhecimento que se enquadra nas áreas da educação e da saúde e tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e seus padrões evolutivos normais e patológicos.
O papel do psicopedagogo engloba todos os trabalhos que dão suporte pedagógico e/
ou clínico realizados no espaço escolar e por iniciativa da equipe de profissionais que trabalha
na escola, realizando o trabalho de prevenção de problemas de aprendizagem. O termo prevenção refere-se a melhoria das condições externas proporcionadas pela escola que conduzam a
construção da aprendizagem.
É fundamental que o psicopedagogo não se limite ao trabalho com a criança, pois ela
está inserida em um meio social que também é responsável por seu sucesso escolar. Cabe também aos pais, professores e toda equipe escolar ajudá-la da melhor maneira possível revivendo
como foram suas aprendizagens e buscando resolver os conflitos que encontram na trajetória
escolar ou evitar que eles ocorram.
A atuação do psicopedagogo clínico é terapêutica, considerando que o aluno se encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens. O atendimento psicopedagógico
clínico ocorre fora do ambiente escolar, normalmente em um consultório onde é realizado a coleta de dados para uma avaliação individualizada.
O psicopedagogo institucional trabalha na instituição escolar e realiza o levantamento,
compreensão e análise das práticas escolares em suas relações com a aprendizagem, junto
com os demais profissionais da escola promovendo a construção de novas práticas produtoras
de melhor aprendizagem.
Segundo Bossa (2000), a presença de um psicopedagogo no contexto escolar é essencial, ou seja, ele tem muito que fazer na escola. A sua intervenção inclui a orientação os
pais; auxílio aos educadores e à toda comunidade aprendente; buscar instituições parceiras
(envolvimento com toda a sociedade); colaborar no desenvolvimento de projetos (oficinas psicopedagógicas); acompanhar a implementação e implantação de nova proposta metodológica de
ensino; promover encontros socializadores entre corpo docente, discente, coordenadores, corpo
administrativo e de apoio e dirigentes.
O psicopedagogo institucional trabalha na instituição escolar e realiza o levantamento,
compreensão e análise das práticas escolares em suas relações com a aprendizagem, junto
com os demais profissionais da escola promovendo a construção de novas práticas produtoras
de melhor aprendizagem.
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A Psicopedagogia curativa utilizava um
método que buscava favorecer a readaptação
pedagógica dos alunos, auxiliando-o a adquirir
A Psicopedagogia é um campo do conhecimentos e a desenvolver a sua personaconhecimento que se enquadra nas áreas da lidade. Era conduzida em grupos ou individualeducação e da saúde e tem como objeto de mente e foi introduzida na França.
estudo a aprendizagem humana e seus padrões evolutivos normais e patológicos. Para
De acordo com Chamat (2004), a psique tenha êxito o profissional psicopedagogo copedagogia surge a partir das diversas queideverá considerar os aspectos emocionais, xas relacionadas à aprendizagem: “os educapsicológicos e sociais do indivíduo.
dores preocupados com o grande número de
alunos com dificuldade de aprendizagem inseOs primeiros Centros Psicopedagó- riram uma área intermediária entre a psicologia
gicos tinha como propósito unir os conhecie a pedagogia que foi denominada de psicomentos das áreas de Psicologia, Psicanálise
pedagogia.” Esta nova área, a psicopedagogia,
e Pedagogia para tratar dos comportamentos
socialmente inadequados de crianças, tanto estabelece uma metodologia específica que
na escola como no lar, que tinha por objetivo busca clarificar as causas do não aprender:

A PSICOPEDAGOGIA: CONCEITOS E
DEFINIÇÕES

a sua readaptação. A partir de 1948, o termo
Pedagogia curativa passa a ser definido como
terapêutica para atender crianças e adolescentes descapacitados que possuíam maus resultados.
Para efeito de estudo, a Psicopedagogia pode ser agrupada nas seguintes categorias:
• Psicopedagogia e Pedagogia, tem o
foco no indivíduo Pedagogicamente;
• Psicopedagogia e Psicologia, tem o foco
no indivíduo Psicologicamente;
• Psicopedagogia e problemas de aprendizagem, tem o foco nas situações onde não
ocorrem aprendizagem, mas que deveriam
ocorrer;
• Psicologia e fracasso escolar, tem o foco
no indivíduo que não adquire conhecimento
traçando um paralelo com o contexto social
e a escola. Releva fatores externos como
mediadores na aprendizagem.

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 começou a ser difundida no Brasil na década de 70, pois as
dificuldades de aprendizagem naquela época
eram associadas a uma disfunção neurológica
denominada disfunção cerebral mínima, servindo para esconder problemas sócio pedagógicos.

Os primeiros cursos de pós graduação
no Brasil surgem na década de 1970. Inicialmente, com o objetivo de aumentar a quantidade de psicólogos, pedagogos e educadores
No século XIX, na Europa, começa em geral, auxiliando no entendimento e auxílio
surgir a preocupação com os problemas de das dificuldades e problemas de aprendizaaprendizagem e as discussões envolviam filógem, consideradas como distúrbios.
sofos, educadores e médicos. Foi constituída
neste período uma equipe médico pedagógica
para estudar os problemas neurológicos que
poderiam interferir no processo de ensino e
aprendizagem.
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Os estudos na Argentina estavam bem
avançados quando surgiu a Pós Graduação
em nível de especialização no Brasil, primeiro em nível institucional, com uma visão psicopedagógica, cursos referentes à criança, aos
problemas em sala de aula, dificuldades escolares, etc.

A abordagem psiconeurológica está
centrada na ideia de que o comportamento
está desorganizado em função de problemas
neurológicos e a abordagem Behaviorista acredita que o indivíduo é controlado pelo meio ambiente externo, do qual recebem os estímulos,
os quais interferem no aprender:

Em 1979, 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 instituição escola e no nível de atuação distinto
do psicopedagogo clínico e do psicopedagogo
educacional:

Uma das palavras que se relaciona com intervenção é
a mediação, vale ressaltar que as famílias são as primeiras mediadoras na formação da criança. A escola
também tem um papel importante, pois está justaposta
entre a criança e o mundo social. A intervenção é um
fator sumariamente importante dentro do processo de
desenvolvimento e/ou aprendizagem do sujeito, principalmente quando o mesmo apresenta dificuldades de
aprendizagem. A intervenção é um dos objetivos da
psicopedagogia, quando se percebe a necessidade de
se fazer a mediação entre o sujeito e seus objetos de
conhecimento (DANTAS, 2011, p. 6).

O enfoque preventivo é importante na função do psicopedagogo, pois identifica possíveis distúrbios no
processo ensino-aprendizagem, objetivando favorecer
processos de integração e trocas, considerando as características do indivíduo ou grupo. Neste sentido, o psicopedagogo é um profissional apto para diagnosticar
as dificuldades de aprendizagem, através de intervenções preventivas e curativas, além de evitar o surgimento de outros. (DANTAS, 2011, p.4)

O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e institucional, de caráter preventivo e/ou remediativo. Podem ser de caráter preventivo ou terapêutico: Preventivo: o objeto de
estudo é o ser humano em desenvolvimento e
seu objeto de estudo é a pessoa a ser educada, seus processos de desenvolvimento e as
alterações de tais processos.
Focaliza as possibilidades do aprender,
num sentido amplo. Terapêutico: Considera o
objeto de estudo da psicopedagogia a identificação, análise, elaboração, de uma metodologia de diagnóstico e tratamento das dificuldades de aprendizagem. Existe uma alteração no
funcionamento cerebral que impede ou atrapalha o comportamento de aprender.

A Psicologia Social estuda a constituição dos sujeitos, que responde às relações
familiares, em grupos e institucionais e a Psicologia Genética se encarrega de analisar e
descrever o processo construtivo do conhecimento pelo sujeito em interação com os outros
e com o objeto.
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.
As crianças com disfunção cerebral mínima têm, em geral, inteligência média ou acima da média, mas apresentam certos problemas de aprendizagem ou de comportamento
associados a desvios das funções do sistema
nervoso central:
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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 evolui 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).

Segundo Nascimento (2013) o trabalho da Psicopedagogia quando encontra consonância e parcerias na escola, pode promover
efeitos muito positivos para a minimização das
dificuldades que emergem no contexto escolar,
apesar de representar um constante desafio,
pois requer o envolvimento de toda a equipe, e
um desejo permanente de mudanças, para que
as transformações, de fato, ocorram.
É fundamental que o psicopedagogo
não se limite ao trabalho com a criança, pois ela
está inserida em um meio social que também
é responsável por seu sucesso escolar. Cabe
também aos pais, professores e toda equipe
escolar ajudá-la da melhor maneira possível
revivendo como foram suas aprendizagens e
buscando resolver os conflitos que encontram
na trajetória escolar ou evitar que eles ocorram.

O psicopedagogo deve conhecer a
queixa que levou aquela criança até ele e utilizar-se de todos os métodos de investigação,
partindo da entrevista inicial com os pais e a
criança, anamnese e aplicando os testes específicos, para então poder chegar a um diagnóstico das reais dificuldades apresentadas
por aquela criança. O trabalho conjunto com o
professor também é de fundamental importância para obter resultados positivos no processo
de intervenção e assim “agir” diretamente nas
dificuldades de aprendizagem apresentadas:
[...] 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).

Segundo Dantas (2011) a psicopedagogia atua em diferentes processos de aprendizagem, como por exemplo, sujeitos que
apresentam distúrbios na aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita.

Portanto, é importante salientar que
uma intervenção psicopedagógica em uma
criança que apresenta distúrbio na linguagem,
principalmente na fase inicial da alfabetização,
[...] o estudo psicopedagógico atinge seus objetivos é de grande valia, pois poderá prevenir uma diquando, ampliando a compreensão sobre as caracterís- ficuldade maior no decorrer da aprendizagem.
ticas e necessidades de aprendizagem de determinado
aluno, abre espaço para que a escola viabilize recursos para atender às necessidades de aprendizagem.
Para isso, deve analisar o Projeto Político-Pedagógico,
sobretudo quais as suas propostas de ensino e o que
é valorizado como aprendizagem. Desta forma, o fazer
psicopedagógico se transforma podendo se tornar uma
ferramenta poderosa no auxílio de aprendizagem (NASCIMENTO, 2013, p.5).
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO
INSTITUCIONAL
O psicopedagogo institucional trabalha
na instituição escolar e realiza o levantamento,
compreensão e análise das práticas escolares
em suas relações com a aprendizagem, junto
com os demais profissionais da escola promovendo a construção de novas práticas produtoras de melhor aprendizagem.
Numa linha preventiva, o psicopedagogo pode desempenhar uma prática docente envolvendo a preparação
de profissionais da educação, ou atuar dentro da própria escola. Na sua função preventiva, cabe ao psicopedagogo detectar possíveis perturbações no processo
de aprendizagem; participar da dinâmica das relações
da comunidade educativa a fim de favorecer o processo
de integração e troca; promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos
e grupos; realizar processo de orientação educacional,
vocacional e ocupacional, tanto na forma individual
quanto em grupo (NASCIMENTO, 2013, p.3).

O papel do psicopedagogo engloba todos os trabalhos que dão suporte pedagógico
e/ou clínico realizados no espaço escolar e por
iniciativa da equipe de profissionais que trabalha na escola, realizando o trabalho de prevenção de problemas de aprendizagem. O termo
prevenção refere-se a melhoria das condições
externas proporcionadas pela escola que conduzam a construção da aprendizagem:

Segundo Bossa (2000), a presença
de um psicopedagogo no contexto escolar
é essencial, ou seja, ele tem muito que fazer
na escola. A sua intervenção inclui a orientação os pais; auxílio aos educadores e à toda
comunidade aprendente; buscar instituições
parceiras; colaborar no desenvolvimento de
projetos (oficinas psicopedagógicas); acompanhar a implementação e implantação de nova
proposta metodológica de ensino; promover
encontros socializadores entre corpo docente,
discente, coordenadores, corpo administrativo
e de apoio e dirigentes:
Cabe ao psicopedagogo escolar estar frequentemente
atualizado sobre os conhecimentos de sua área. É o
responsável pela realização de pré-diagnósticos, encaminhamentos a especialistas e assessoria aos alunos
que apresentam dificuldades através da intermediação
entre os clínicos, o corpo docente e a comunidade. A
escuta diferenciada, o olhar atento e o acolhimento afetivo ao ser que aprende e ao ser que ensina não podem
faltar no fazer psicopedagógico. E o desenvolvimento
de estratégias diversificadas no atendimento aos alunos com dificuldades, para que façam parte da sociedade, não os excluindo da convivência (CASTRO, 2004,
p.116).

O psicopedagogo auxilia o professor e
demais profissionais nas questões pedagógicas e psicopedagógicas, orienta os pais, colabora com a direção para que haja diálogo
e para que todos os envolvidos no processo
educacional possam atuar em conjunto e reO psicopedagogo deve lançar mão de estratégias di- fletir sobre as próprias aprendizagens e sobre
ferenciadas na tentativa de resolução dos problemas aquilo que a escola produz.
apresentados: recorrer ao levantamento do aproveitamento junto ao corpo docente, a testes como o Par
Educativo, de atenção, memória, análise de relatórios
sobre o desempenho global por sala e por série. Mas,
em princípio, nada disso funciona se o psicopedagogo não desenvolver atitude de acolhimento e de escuta
das dificuldades (CASTRO, 2004, p.115).

Segundo Dantas (2011) é importante
conhecer os fundamentos da psicopedagogia
e sua área de atuação, pois implica refletir sobre as suas origens teóricas, ou seja, revisar
conceitos que tenham efeito na ação e atuação
da pedagogia e da psicologia no que corrobora
com a compreensão do fenômeno educativo:
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O psicopedagogo procura desenvolver no sujeito a
confiabilidade em suas ações, através de intervenções
que auxiliam no processo de ensino/aprendizagem e a
ressignificação das diferentes fases do desenvolvimento. Portanto, cabe a estes profissionais buscarem não
só compreender o porquê do sujeito apresentar dificuldade em algo, mas o que ele pode aprender e como
(DANTAS, 2011, p.2).

Há de se entender que o Processo Psicopedagógico Institucional, não se prende a
educandos de uma idade só, más de todas as
idades; e o propósito deste trabalho é, abordar
de forma esclarecedora que as dificuldades de
aprendizagem passaram a ser compreendidas
de acordo com a interação de diversos fatores
escolares e familiares.

Para que o trabalho do psicopedagogo se concretize
de uma maneira mais eficaz é necessário que o mesmo tome conhecimento dos procedimentos e testes
de aplicação de diagnóstico, pelo qual chamamos de
Diagnóstico Psicopedagógico. Todo diagnóstico psicopedagógico é uma investigação. Nessa investigação
pretende-se obter uma compreensão global do indivíduo, bem como sua forma de aprender e dos desvios
que estão ocorrendo nesse processo (PAÍN, 2010, p.
42).

O Psicopedagogo clínico conta com a
parceria de outros profissionais como pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo,
psicomotricista, dentre outros, para o caso de
haver necessidade de um encaminhamento específico, o seu papel também é o de orientar
pais e professores de forma que seu trabalho
Nesse sentido, a Psicopedagogia cola- seja integrado e não individual:
bora com a escola, haja vista que é no âmbito
desta instituição que a aprendizagem social- Ao se falar da forma de se operar na clínica psicopemente reconhecida acontece. O psicopedago- dagógica, vale recordar que ela varia entre os profisgo atua no cotidiano pedagógico, mas, agora, sionais, a depender, por exemplo, da postura teórica
já não procura por causas e soluções em si adotada, além de haver o fato de que, como já haver
dito, cada caso é um case [...] com suas variantes, suas
mesma.
Segundo Weiss (2002) os profissionais
devem trabalhar em conjunto para construção
de novas práticas que consequentemente produzirão uma melhora no aprendizado, o trabalho em conjunto dos profissionais das áreas da
saúde, educação e psicologia é de fundamental importância para o sucesso da intervenção
e do tratamento e no ambiente escolar a troca
de informações entre os profissionais possibilitará a intervenção adequada nas dificuldades
de aprendizagem e o encaminhamento correto
para cada caso.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO
CLÍNICO
A atuação do psicopedagogo clínico
é terapêutica, considerando que o aluno se
encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens. O atendimento psicopedagógico clínico ocorre fora do ambiente
escolar, normalmente em um consultório onde
é realizado a coleta de dados para uma avaliação individualizada:

nuances, que diferenciam o sujeito, seu histórico, seu
distúrbio (BOSSA, 1994, p. 94).

A psicopedagogia no campo clínico
tem como recurso principal à realização de entrevistas operativas dedicadas a expressão e a
progressiva resolução da problemática individual ou em grupo daqueles que a consultam.
Procura descobrir os fatores que levam o sujeito a não aprender ou apresentar dificuldades
de aprendizagem mesmo com a intervenção
preventiva.
Numa linha terapêutica, o psicopedagogo trata das dificuldades de aprendizagem, diagnosticando, desenvolvendo técnicas remediativas, orientando pais e professores, estabelecendo contato com outros profissionais
das áreas psicológicas, psicomotora. Fonoaudiológica
e educacional, pois tais dificuldades são multifatoriais
em sua origem e, muitas vezes, no seu tratamento. Esse
profissional deve ser um mediador em todo esse processo, indo além da simples junção dos conhecimentos
da psicologia e da pedagogia (NASCIMENTO, 2013, p.
3).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo dos elementos apresentados e após o término desta pesquisa foi possível
constatar que a psicopedagogia é um campo do conhecimento que se enquadra nas áreas da
educação e da saúde e tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e seus padrões
evolutivos normais e patológicos, e para que o profissional psicopedagogo tenha êxito deverá
considerar o indivíduo em todos os seus aspectos, emocionais, psicológicos e sociais.
A Psicopedagogia abrange diferentes conhecimentos que se relacionam diretamente
com a aprendizagem, a família, o meio sócio cultural e os fatores orgânicos podem interferir no
processo de ensino e aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são vistas, não apenas
como um problema restrito e de responsabilidade da escola mas, como responsabilidade coletiva, envolvendo a família nesse processo.
Nesse sentido, a Psicopedagogia torna-se parceira da escola, pois é nesta instituição
que a aprendizagem reconhecida socialmente, ocorre. A análise evidenciou que o trabalho da
Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria com a escola, pois desta forma irá
promover efeitos muito positivos para a minimização das dificuldades que emergem no contexto escolar, apesar de representar um constante desafio, pois requer o envolvimento de toda a
equipe, e um desejo permanente de mudanças, para que as transformações, de fato, ocorram.
Evidenciou também que é fundamental que o psicopedagogo não se limite ao trabalho
com a criança, pois ela está inserida em um meio social que também é responsável por seu
sucesso escolar. Cabe também aos pais, professores e toda equipe escolar ajudá-la da melhor
maneira possível revivendo como foram suas aprendizagens e buscando resolver os conflitos
que encontram na trajetória escolar ou evitar que eles ocorram.
O papel do psicopedagogo abrange as questões pedagógicas e clínicas, auxiliando os
profissionais das instituições, com o intuito de prevenção e tratamento dos problemas de aprendizagem. Neste sentido, a prevenção ocorre por meio de melhorias nas condições da escola
enquanto construtora de aprendizagens.
O psicopedagogo tem a função de observar o indivíduo de uma maneira global, em todos os seus aspectos: físico, motor, criativo, de raciocínio, perceptual, organizacional, etc. Este
profissional deve possuir conhecimento específico para diagnosticar e propor soluções as diversas problemáticas que se apresentam na escola, contribuindo para uma melhor aprendizagem
e uma melhoria nas relações no âmbito escolar.
Foi possível constatar que a atuação do psicopedagogo clínico é terapêutica, considerando que o aluno se encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens e que
o atendimento psicopedagógico clínico ocorre fora do ambiente escolar, normalmente em um
consultório onde é realizado a coleta de dados para uma avaliação individualizada, tendo como
recurso principal a realização de entrevistas operativas.
Por outro lado evidenciou-se que o psicopedagogo educacional trabalha na instituição
escolar e realiza o levantamento, compreensão e análise das práticas escolares em suas relações com a aprendizagem, junto com os demais profissionais da escola, auxiliando professores
e demais funcionários envolvidos neste processo.
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Segundo Bossa (2000), o papel do psicopedagogo da clínica, é criar um espaço de
aprendizagem, oferecendo ao sujeito oportunidades de conhecer o que está a sua volta, o que
lhe impede de aprender, para que juntos, possam modificar uma história de não aprendizagem,
neste sentido a psicopedagogia clínica faz o papel de intervenção terapêutica, pois existe um
profissional especializado, o psicopedagogo é um sujeito com dificuldades no processo de
aprendizagem: “É necessário que o terapeuta consiga compreender os pedidos de ajuda, dependência, proteção, reações onipotentes e fantasiosas expressas através de mecanismos transferenciais durante o diagnóstico. Compreender bem o que acontece, discriminando o seu papel,
pode auxiliar o paciente a prosseguir no processo diagnóstico sem que ocorra uma fixação em
pontos inadequados” (WEISS, 2004, p.35).
O psicopedagogo clínico tem como dever compreender o porquê de o sujeito ter determinada dificuldade de aprendizagem e como ele pode vir a aprender, desta forma compreender
como se dará esse processo de aprendizagem neste sentido, e essa compreensão iniciará durante o diagnóstico.
Para Weiss (2004), o diagnóstico psicopedagógico tem como objetivo identificar os desvios e os obstáculos básicos na Aprendizagem que o impedem aprender conforme o esperado
dentro das concepções educacionais e do meio social. Desta forma, o papel do psicopedagogo
é realizar as intervenções e os encaminhamentos necessários:
O diagnóstico psicopedagógico é composto de vários momentos que temporal e espacialmente tomam dimensões diferentes conforme a necessidade de cada caso. Assim, há momentos de anamnese só com os pais, de
compreensão das relações familiares em sessão com toda a família presente, de avaliação da produção pedagógica e de vínculos com objetos de aprendizagem escolar, busca da construção e funcionamento das estruturas
cognitivas (diagnóstico operatório), desempenho em testes de inteligência e visomotores, análise de aspectos
emocionais por meio de testes expressivos, sessões de brincar e criar. Tudo isso pode ser estruturado numa sequência diagnóstica estabelecida a partir dos primeiros contatos com o caso (WEISS, 2004, p.35).

O processo do diagnóstico psicopedagógico clínico abrange várias etapas segundo Paín
(1985) o motivo da consulta é importante para observar qual é o motivo pelo qual o paciente
chegou até o terapeuta, indicado pela escola, pela professora, por um médico ou pela família.
Isso é importante, pois dessa forma o psicopedagogo consegue entender que tipo de vínculo o
paciente irá estabelecer.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A INICIAÇÃO
ESPORTIVA EM BASQUETEBOL

RESUMO: Neste trabalho serão apresentadas considerações a respeito da iniciação esportiva
em basquetebol começando pela compreensão do que é esporte ao longo dos tempos e do
jogo como um meio privilegiado para a iniciação esportiva em basquetebol, porque se apresenta como mais agradável para os adolescentes, proporcionando prazer e alegria, e porque
o aluno, ao jogar, manifesta plenamente sua personalidade, descobrindo aptidões e gostos,
adquirindo conhecimento, exercendo sua iniciativa e responsabilidade, trabalhando cooperativamente e coletivamente e assim preparando-se para a vida, que também é “jogo e competição”. Nesse sentido, para ocorrerem práticas pedagógicas condizentes aos níveis de desenvolvimento e aprendizagem da criança, é necessário propor uma pedagogia do esporte
diversificada e para isso vamos propor o jogo como uma das opções para manter o interesse
do iniciante na prática esportiva.

Palavras-chave: Esporte; Basquetebol; Iniciação Esportiva; Jogo.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho serão apresentadas considerações a respeito da iniciação esportiva
em basquetebol. Para tanto percorrerá sobre a compreensão do que é esporte,
visto como uma modalidade da atividade física institucionalizada, regrada, que
se desenvolve em competitivo entre dois ou mais oponentes de nível técnico diferenciado (alto
nível), cujo objetivo é, através de comparação de desempenhos, designar o vencedor ou registrar recorde. Mas o esporte também é uma matéria de ensino (componente curricular escolar),
disciplina acadêmica, meio de formação cultural e social, etc.
Entretanto, ao longo dos anos, vários interesses e sentidos são atribuídos ao esporte,
logo, o mesmo deixa de ter somente o caráter somente esportivo, passa a ser um meio de manipulação, alienação, que possui fatores íntimos com a cultura de um povo, da forma em vivem.
Para atingir estas finalidades o jogo foi percebido como um meio privilegiado, porque
apresentava-se como mais agradável para os adolescentes, proporcionando prazer e alegria,
e porque o aluno, ao jogar, manifesta plenamente sua personalidade, descobrindo aptidões
e gostos, adquirindo conhecimento, exercendo sua iniciativa e responsabilidade, trabalhando
cooperativamente e coletivamente e assim preparando-se para a vida, que também é “jogo e
competição” (BETTI, 1991).
A iniciação esportiva foi introduzida nas escolas a partir da quinta série, hoje sexto ano,
com o intuito de descobrir novos valores com grandes capacidades físicas para poder representar e levar o nome do nosso país em competições esportivas no exterior, ao invés de ter por
objetivo a utilização do esporte como meio de integração e socialização entre a juventude, não
preocupado em mostrar o que se está fazendo e sim preocupado em utilizar o esporte e os jogos como meio de desenvolvimento mais saudável da nossa população (BETTI, 1991).
Nessa perspectiva o Basquetebol, embora esteja entre os quatro esportes normalmente
trabalhados na Educação Física escolar, está muito distante de atingir o futebol em relação ao
número de praticantes, e isso decorre da mídia esportiva brasileira ser prioritariamente futebolística.
Dessa forma, a iniciação esportiva em Basquetebol pode ser uma alternativa, visto que
as entidades esportivas e educativas desempenham um importante papel na iniciação e na continuidade da prática esportiva nas categorias menores subsequentes, visando um treinamento a
longo prazo.
No entanto, existe a necessidade de identificar os critérios adotados nas entidades que
promovem o esporte para menores, no que se refere às idades de iniciação e treinamento específico, e a participação em competições regulares.
Para ocorrerem práticas pedagógicas condizentes aos níveis de desenvolvimento e
aprendizagem da criança, é necessário propor uma pedagogia do esporte diversificada e para
isso vamos propor o jogo como uma das opções para manter o interesse do iniciante na prática
esportiva.
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ESPORTE
O termo “esporte” refere-se a uma modalidade da atividade física como uma ação
institucionalizada, regrada, que se desenvolve
em competitivo entre dois ou mais oponentes
de nível técnico diferenciado (alto nível), cujo
objetivo é, através de comparação de desempenhos, designar o vencedor ou registrar recorde. O resultado é determinado pela habilidade
e estratégia do participante, e é para este gratificante intrínseca ou extrinsecamente, como
apresenta Brohm (1978).

McIntosh (1975) citado por Betti (1991)
descreve: “foi então, e só então, que se deu
a grande proliferação de clubes esportivos e
organizações distritais”. Para difusão do esporte, surgiram os Jogos Olímpicos e a criação
do movimento internacional, através do Comitê
Olímpico Internacional (COI), no ano de 1896,
através de iniciativas do francês Pierre Fredy,
o Barão de Coubertin (1863-1937) que via no
esporte a responsabilidade da formação do
Grande Império Inglês, assim como via o esporte como um potente promotor da paz (BETTI, 1991).

Ao longo dos anos, o evento Jogos
Olímpicos englobou aspectos políticos e econômicos. Ocorreram boicotes olímpicos, tentativas de superar uma nação frente ao esporte
com utilização ou não de meios ilícitos, quebras
das ideologias olímpicas que Coubertin tentava
restaurar da Grécia Antiga, como também o poder da mídia: a venda das transmissões esportivas, de materiais esportivos, etc. Surge então
em meados dos anos sessenta, a crítica social
ao esporte, que “[...] aborda principalmente interesses políticos, a alienação econômica, em
como se manipulam as massas com a ilusão
do êxito esportivo, e como se exerce sobre o
esporte de alto rendimento uma coação que já
O esporte, do modo como o conhece- não é mais esportiva, mas própria do sistema
mos, desenvolveu-se no final do século XVIII e social” (LÜSCHEN e WEIS, 1979 apud BETTI,
início do século XIX, como resultado de uma 1991, p. 49-50).
transição dos Sistemas Ginásticos Europeus
Partindo dessa citação, podemos ob(forma institucionalizada e sistematizada de
educação ocidental), para o Movimento Espor- servar que o esporte deixa de ter somente o
tivo Inglês, fruto das transformações sociais e caráter somente esportivo, é um meio de maniculturais decorrentes das revoluções que aco- pulação, alienação, que possui fatores íntimos
meteram a Europa a partir do século XVII (BET- com a cultura de um povo, da forma em vivem.
Vamos, a partir de agora, ver um pouco sobre
TI, 1991; SOARES, 1996).
a evolução do esporte no Brasil.
O esporte surgiu, então, como meio de
educação e teve a Inglaterra como sua pioneira. A massificação entre a população industrial
e urbana, a popularização entre as camadas
sociais de baixa renda colocaram o esporte
como um produto para exportação, visto que
este estava em posição favorável para se tornar
um fenômeno de expansão mundial e social.

A partir disso, deveríamos ver o esporte apenas como algo de caráter competitivo
que gera um vencedor – sua essência básica
– mas isso não é verdade, este deve ser visto
como uma forma de atividade física na qual é
possível ser reconhecida a cultura de um povo,
já que agrega diversos valores da sociedade
praticante. Partindo disso, o esporte é uma matéria de ensino (componente curricular escolar), disciplina acadêmica, meio de formação
cultural e social, etc., dependente é claro de
sua forma de abordagem: competitivista (tradicional), lazer/recreação, promoção de saúde,
modelo educacional, etc.
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O ESPORTE NO BRASIL

ti (1991), citando Brasil, MEC. DEF (1966) e
Medeiros (1956): “o Método Desportivo Generalizado visa proporcionar uma atividade física
prazerosa que engloba o indivíduo como um
todo, numa ação psico-morfo-fisio-sociológica.
Desejava-se, tendo em vista “A experiência, a
psicologia da juventude e os conhecimentos filosóficos e científicos atuais”, substituir o exercício “feito por obrigação, pelo exercício executado por prazer ou por necessidade imperiosa”
(p. 97).

A evolução do esporte no Brasil se
confunde um pouco com a história da Educação Física, que se instala no Brasil através das
instituições militares. Era defendida como uma
forma de servir ao exército, em que todas as
propostas tivessem como fim uma forma de
atender as necessidades destas instituições,
trabalhando dentro de seu campo de atuação,
através de exercícios calistênicos oferecidos e
oportunizados dentro de padrões rígidos e uniPara atingir estas finalidades o jogo foi
formes, não levando em consideração as diversidades daqueles que eram submetidos a esta percebido como um meio privilegiado, porque
apresentava-se como mais agradável para os
prática (BETTI, 1991).
adolescentes, proporcionando prazer e alegria,
Com a constituição de 1937, a Educa- e porque o aluno, ao jogar, manifesta plenamenção Física passou a ser vista como uma prática te sua personalidade, descobrindo aptidões e
educativa, sendo obrigatória sua permanência gostos, adquirindo conhecimento, exercendo
e realização nas instituições educacionais. No sua iniciativa e responsabilidade, trabalhando
entanto, nesta mesma constituição havia um cooperativamente e coletivamente e assim preartigo que fazia alusão ao adestramento físico parando-se para a vida, que também é “jogo
como forma de preparar o indivíduo para a de- e competição” (BETTI, 1991). Dentro desta
fesa da nação e para o cumprimento dos de- proposta: [...] o jogo esportivo é preferido. O
veres com a economia. No contexto da indus- esporte é considerado uma “manifestação de
trialização, as novas atribuições da Educação vida que jamais pode ser esquecida (...) é posFísica estavam vinculadas a preparação dos sível utilizar-se dele em benefício do bem-estar
trabalhadores para o melhoramento da sua ca- das gerações futuras” (BETTI, 1991, p. 98).
pacidade produtiva (BETTI, 1991).
Ou seja, o esporte seria, no futuro, um
O início da esportivização no Brasil co- elemento primordial no preenchimento das homeça com o advento das Leis de Diretrizes e ras de lazer, e por isso constitui obrigação dos
Bases constituídas em 1961, em que é dada educadores preparar os indivíduos para a sua
ênfase a este novo conceito nas aulas de Edu- prática, dando-lhe, ao mesmo tempo, o gosto
cação Física. Nessa época, o esporte e a com- pelo esforço. Neste sentido, qualquer trabalho
petição são vistos como um estímulo à união realizado fora do jogo deveria servir apenas
dos participantes, a lealdade, a camaradagem, para ensinar o indivíduo a jogar, a conhecer,
contribuindo para a formação do caráter (BET- compreender e amar o jogo.
TI, 1991).
Durante a ditadura militar na década de
Neste período, a Educação Física bra- 70, esta concepção foi modificada. Era uma
sileira sofreu grandes influências do método época politicamente difícil, em que a Educação
criado pelo Instituto Nacional de Esportes da Física teria quatro pilares como ênfase de susFrança, denominado aqui no Brasil com Mé- tentação: o primeiro seria no nacionalismo, que
todo Desportivo Generalizado (MDG), que re- pregava durante a realização das atividades o
sumidamente procurava incorporar o conteúdo culto ao hino nacional e a derivação dos outros
esportivo aos métodos de Educação Física, símbolos nacionais; o segundo seria a integracom ênfase no aspecto lúdico. Segundo Bet- ção entre os Estados; o terceiro para com a se-
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gurança nacional formando cidadãos fortes e
MERCANTILIZAÇÃO DO ESPORTE
vigorosos para defenderem seu País indo para
o exército e, por fim, lutar contra todos aqueles
O esporte moderno passou, desde a
segmentos que faziam oposição a estas pro- sua origem, por várias transformações e a mais
postas (BETTI, 1991).
recente delas impôs características mercantis
ao mesmo. Essa mercantilização do esporte
Ainda no ano de 1971, a Educação Fí- é decorrente do desenvolvimento dos meios
sica foi vista como uma forma de desenvolvi- de comunicação de massa e da expansão da
mento e aprimoramento das forças físicas, psí- indústria do entretenimento (HIRATA; PILATTI,
quicas, sociais, morais e cívicas. No entanto 2004).
a falta de clareza e especificidade do decreto
que identificava a Educação Física conforme
Então, um dos pontos chave para o
as características citadas acima, fez com que entendimento do esporte atual é a figura do
a ênfase continuasse na aptidão física (BETTI, espectador, pois o esporte profissional é possí1991).
vel apenas porque existe um público disposto
A iniciação esportiva foi introduzida nas a pagar para apreciá-lo. Betti (1997) descreescolas a partir da quinta série, hoje sexto ano, ve que na Inglaterra do século XVIII eram os
com o intuito de descobrir novos valores com apostadores em corridas de cavalo, combates
grandes capacidades físicas para poder repre- a socos e proezas pedestres de andar e correr
sentar e levar o nome do nosso país em com- que “alimentam” este tipo de práticas, constitupetições esportivas no exterior, ao invés de ter ído por “espectador-apostador”, diferenciados
por objetivo a utilização do esporte como meio do “espectador-torcedor” de nossos dias, leal
de integração e socialização entre a juventude, a uma das partes distintas.
não preocupado em mostrar o que se está fazendo e sim preocupado em utilizar o esporte e
O progresso tecnológico dos meios de
os jogos como meio de desenvolvimento mais comunicação de massa possibilitou que as insaudável da nossa população (BETTI, 1991).
formações chegassem a um maior número de
pessoas, nos pontos mais remotos do planeta
No início dos anos 80 todas estas e em tempo real. Do outro, a necessidade de
tendências e visões da Educação Física co- ocupação do tempo livre do ser humano criou
meçaram a ser questionadas por estudiosos a indústria do entretenimento. O esporte, ao
e professores que vinham de suas formações lado da música e do cinema, ocupa um lugar
de pós-graduação no exterior. O enfoque para de destaque nesse meio. Nasce então nesse
a Educação Física estava voltado para o de- cenário o esporte-espetáculo (HIRATA; PILATsenvolvimento psicomotor das crianças, abran- TI, 2004).
gendo-as desde a pré-escola, atual educação
infantil, em que eram respeitados e trabalhados
Betti (1997) afirma que o esporte conos aspectos relacionados com o lado afetivo, temporâneo tem sido descrito como “trabalho”,
cognitivo e motor da criança (SOARES, 1996). “grande negócio”, “o espetáculo” modelado de
forma a ser consumido por espectadores a proMais recentemente começaram a dis- cura de um entretenimento excitante. Ou seja,
cutir abordagens de diferentes teorias que se o esporte vem se tornando uma parte cada vez
propõem a trabalhar com a articulação das maior da indústria do lazer, é um fator decisivo
múltiplas dimensões do ser humano como as para isto é o papel desempenhado pelos meios
teorias psicológicas, teorias sociológicas e de comunicação, em especial a televisão.
concepções filosóficas, procurando assim dar
um rumo mais consistente para a Educação Física neste novo milênio (SOARES, 1996).
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A massificação e a comercialização
do esporte, segundo Betti (1997), têm sido
apontadas como a origem principal de comportamentos desviantes no esporte, como a
violência, doping, fraude, etc., e frequentemente relacionadas com o papel exercido pela mídia. O desenvolvimento das funções políticas
e econômicas do esporte é intensificado pela
reportagem esportiva, pois é por meio da popularidade de astros esportivos, da constante
recepção de informações sobre o esporte, e
da combinação do sucesso com a imagem
do produto que o esporte torna-se interessante para a indústria. Betti (1997) ainda afirma
que: (...) por todos esses motivos, a expressão
“esporte-espetáculo” parece ser a mais apropriada para designar a forma assumida pelo
esporte na nossa sociedade (p. 30).
Betti (1997) ainda aponta que caímos
dessa maneira num circulo vicioso que estabelece relações íntimas entre a violência e a
mídia, que atua como realimentadora e amplificadora daqueles comportamentos dos jogadores, espectadores, dirigentes, árbitros, clubes,
associações, etc.
O basquetebol, que em muitos países
é visto como um grande potencial mercantil,
não tem um reconhecimento tão grande no
Brasil. Embora esteja entre os quatro esportes
normalmente trabalhados na Educação Física
escolar, está muito distante de atingir o futebol
em relação ao número de praticantes, e isso
decorre da mídia esportiva brasileira ser prioritariamente futebolística. Traçaremos, então,
um breve histórico do basquetebol no Brasil,
traçando uma relação entre a sua difusão e o
papel da iniciação esportiva.

O BASQUETE NACIONAL
O basquetebol foi criado em 1891 pelo
professor James Naismith na Associação Cristã de Moços de Massachusetts. O americano
Augusto Shaw foi o responsável por trazer o
novo esporte ao Brasil. Quando veio ao país
para lecionar no Colégio Mackenzie em São
Paulo, trouxe uma bola de basquete e apresentou a modalidade que, embora tenha encontrado resistência inicial por oferecer concorrência
ao futebol, foi aos poucos sendo difundida.
A aceitação inicial ao novo basquete foi
mais forte no Rio de Janeiro, em que o esporte foi inserido na Associação Cristã de Moços
(ACM). Foi nesse estado que ocorreram os primeiros torneios de basquete.
A inserção da nova modalidade nos
clubes está vinculada às ACMs e ao clube carioca América, primeiro a implantar o basquete.
Em 1916 a Liga Metropolitana de Sports Athleticos, responsável pelos esportes terrestres no
Rio de Janeiro, resolveu adotar o basquete. Em
1933 os clubes em que o futebol era esporte
profissional criaram entidades especializadas
para vários esportes, possibilitando que em 25
de dezembro de 1933 no Rio de Janeiro fosse
fundada a Federação Brasileira de Basketball,
a qual teve seu nome alterado para Confederação Brasileira de Basketball em 26 de dezembro de 1941.
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Dos 6 aos 7 anos é o momento em que
a criança deveria atingir o potencial de suas
habilidades motoras básicas. Assim, promover
Segundo Gallahue e Ozmun (2005), o uma especialização nessa faixa etária limita a
desenvolvimento motor é consequência da in- experiência da criança e, consequentemente,
reduz a possibilidade de um amplo acervo moteração entre indivíduo, ambiente e tarefa.
tor (GALLAHUE; OZMUN, 2005). De acordo
com Arena e Böhme (2000, p. 185):

APRENDER JOGANDO OU APRENDER
PARA JOGAR?

No Brasil, e mais especificamente no Estado de São
Paulo, a iniciação e a especialização esportiva são
desenvolvidas em grande parte nos clubes esportivos
particulares e em centros esportivos administrados por
secretarias municipais. Estas entidades esportivas desempenham um importante papel na iniciação e na continuidade da prática esportiva nas categorias menores
subseqüentes, visando um treinamento a longo prazo.
No entanto, existe a necessidade de identificar os critérios adotados nas entidades que promovem o esporte
para menores, no que se refere às idades de iniciação
e treinamento específico, e a participação em competições regulares (ARENA; BÖHME (2000, p. 185).

Figura 1: Interação entre indivíduo, ambiente e tarefa (GALLAHUE; OZMUN, 2005)
A observação desse modelo pode proporcionar a impressão de que a prática é um
dos fatores determinantes ao desenvolvimento
motor. Porém, essa é uma visão reducionista.
Gallahue e Ozmun (2005), afirmam que o indivíduo tem períodos sensíveis em que está em
estado de prontidão para o desenvolvimento
de determinadas habilidades.

É importante ensinar esporte a todos
em diferentes aspectos: ensinar bem, mais que
esporte e ensinar a gostar de esporte. Desse modo, a pedagogia do esporte não deve
restringir-se apenas à aprendizagem do gesto
desportivo. Deve, antes de tudo, proporcionar
o gosto pela prática. Partindo dessas reflexões
de Freire (1994), descrevemos três formas
de inserir a criança na prática esportiva, bem
como suas implicações.

PRÁTICAS ESPORTIVAS

Os autores descrevem que na Fase
DIVERSIFICADAS
Motora Fundamental (2 aos 7 anos), são desenvolvidas as habilidades motoras fundamenA aprendizagem diversificada de modatais como correr, saltar, chutar, quicar, etc. e
lidades esportivas possibilita vivências de vána Fase Especializada as habilidades já adquirias modalidades que subsidiam futuras esperidas deverão ser aprimoradas e combinadas. cializações esportivas. Segundo Paes (2001),
é importante a aprendizagem de conceitos
Segundo Manoel (1994), embora a técnicos e táticos do basquetebol, futebol, futaquisição das habilidades motoras fundamen- sal, voleibol e handebol. A especialização dartais pareça natural ao homem, muitas pessoas -se-á, então, quando o indivíduo estiver apto
não atingem o estágio maduro dessas habilida- tanto com relação à maturação quanto ao dedes por falta de experiências, podendo causar senvolvimento. Essa proposta tem o benefício
sérias limitações na aquisição de habilidades de reduzir a ocorrência dos fatores como estresse prematuro, falta de convívio social entre
específicas.
outros que poderiam levar o indivíduo a abandonar a prática esportiva. Segundo Venditti Jr
1082

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

e Sousa (2008, p. 51): “Para ocorrerem práESPECIALIZAÇÃO PRECOCE
ticas pedagógicas condizentes aos níveis de
desenvolvimento e aprendizagem da criança, é
Personne (1983, apud SILVA; FERNANnecessário propor uma pedagogia do esporte DES; CELANI, 2001) define a especialização
diversificada e para isso vamos propor o jogo
precoce como uma atividade predominantecomo uma das opções para manter o interesse
mente competitiva, com alta dedicação aos
do iniciante na prática esportiva”
treinamentos, que seja desenvolvida antes da
puberdade. Segundo Pinto e Lima (2001, p.
INICIAÇÃO ESPORTIVA
243):
O treinamento esportivo tem início muito cedo em pessoas que vivem em famílias ou
sociedades que veem no esporte um meio de
ascensão social e financeira. Os futuros atletas dedicam-se prematuramente ao esporte,
prática que se prolonga por muitos anos. Para
Oliveira e Paes (2004), é necessário dividir o
tempo de preparo de um atleta, baseando-se
em sua idade, maturação, bem como às características da modalidade esportiva escolhida.
A iniciação esportiva compreende desde o momento em que o indivíduo começa a
praticar um esporte até o momento em que
ele opta por praticar determinada modalidade.
Deve priorizar o desenvolvimento das capacidades coordenativas relacionadas às necessidades do esporte (SILVA; FERNANDES; CELANI, 2001).
Venditti Jr e Sousa (2008) indicam a
importância da prática esportiva para o desenvolvimento dos aspectos motores, psicológicos
e sociais, posto que quando a criança joga,
seu esquema motor é acionado, a socialização
é solicitada e o esquema cognitivo é estimulado. Contudo, Oliveira e Paes, (2004) alertam:

Algumas crianças são incentivadas a
especialização em um único esporte, e, conseqüentemente, são submetidas a treinamento intenso, e ao estresse das competições, em
idade muito precoce. A cobrança de alguns
pais e técnicos por bom desempenho também
funciona como um fator a mais para aumentar
o estresse emocional e, muitas vezes, a criança acaba abandonando o esporte antes de
atingir a idade certa para obter os melhores resultados. Com o supertreinamento, além de o
número de horas por dia ser elevado, a intensidade dos treinos é muito grande, aumentando
assim o risco de lesões por overuse ( PINTO;
LIMA, 2001, p. 243).
Considerando a abordagem desenvolvimentista de Ozmun e Gallahue (2003), a
especialização deve ocorrer apenas depois de
dada a efetivação da aprendizagem dos movimentos fundamentais, ou seja, quando o indivíduo de fato aprendeu e especializou os movimentos fundamentais.

Cabe-nos ressaltar que, desde que a criança inicia a
prática sistematizada de treinamento na escola ou no
clube, não é garantida sua formação atlética simplesmente por seus domínios técnico-táticos. Deve-se levar
em consideração sua totalidade, sua vida; física, social,
mental e espiritual. Caso a criança opte pela especialização em uma determinada modalidade, pode utilizar-se de tais conhecimentos, fortalecendo o direcionamento na busca de rendimentos superiores. Torna-se
valioso também, o cuidado do técnico em diagnosticar,
durante a prática, quais crianças e adolescentes necessitam mais de um ou outro estímulo, a fim de promover
um melhor ambiente de aprendizagem (Oliveira; Paes,
2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após analisar a história do esporte desde o seu surgimento até sua chegada ao Brasil,
a história do basquetebol e a influência dos clubes no seu aprimoramento, concluímos que o
basquetebol tem grande potencial mercadológico em nosso país, visto que se apresenta como
alternativa de lazer para as grandes massas.
Contudo, esse potencial ainda não foi explorado e os clubes esportivos, assim como as
escolas, têm grande importância no aprimoramento do esporte, posto que são através deles,
principalmente, que o esporte será ensinado.
Acrescentamos um ponto que deve ser observado ao tornar a prática do basquete mais
consistente: estar atento à formação dos atletas é estar atento também à idade em que ela ocorre.
O desenvolvimento dos indivíduos precisa ser respeitado para que a especialização esportiva não ocorra em uma fase em que esses indivíduos estejam demasiado jovens. Caso isso
ocorra, as consequências podem ser drásticas: limitações ao desenvolvimento do indivíduo e
desistência prematura à prática do esporte que, em si, já é um contrassenso, haja vista que o
objetivo é divulgar o esporte.
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A INFLUÊNCIA DA CULTURA INDÍGENA NO
ENSINO DE ARTES

RESUMO: Observando o contexto educacional é possível observar que, algumas tradições de
nosso país, tem influências de outros povos. Desde os primórdios é possível notar que, a cultura indígena tem influenciado o modo de ser e agir da população, sendo importante que a
escola exerça principal meio de apresentar tais influências, trazendo então a necessidade de
inserir no currículo escolar os elementos da cultura indígena. Para tanto, em 2008 foi sancionada a lei que obriga a inclusão de elementos da cultura indígena no currículo escolar, além
de determinar que os sistemas normativos das culturas afro-brasileira e indígena façam parte
do conteúdo do Ensino Fundamental e Médio, tanto da rede particular quanto pública. Desta
forma, torna-se possível fazer com que o país conheça a si próprio, propiciando que o aluno
esteja em contato com as tradições de seu país, percebendo a rica cultura que possui, buscando a valorização, promoção e preservação.

Palavras-chave: Arte; Currículo Escolar; Cultura Indígena.
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INTRODUÇÃO

O

tema da pesquisa surgiu, após observar a existência do trabalho voltado para
estudos acerca da cultura afro e, mais especificamente da cultura indígena nas
escolas da rede pública do Município de São Paulo, a qual exerce função remunerada desde 2017. Tal inserção no currículo deu-se a partir da Lei 11.645/08 sancionada pelo
ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, tornando obrigatório o estudo da cultura
indígena no ensino fundamental e médio. Tornando-se fundamental que o povo brasileiro tenha
conhecimento acerca do sofrimento que os povos indígenas foram expostos, proporcionando
uma melhor compreensão das atitudes tomadas pelos índios no decorrer da história do Brasil,
conhecimento que deve ser adquirido desde o início da fase escolar.
Na escola conhecer o processo histórico de construção de uma nação é de extrema
importância e de grande valia para a população. Tal conhecimento é visto como uma iniciativa
rica, que visa resgatar questões importantes na escola, fazendo com que o aluno tenha maiores
oportunidades de conhecer o processo de construção do país, compreendendo a história indígena do passado e do presente, inclusive os aspectos positivos desta população em relação à
cultura brasileira.
Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Esses povos possuem uma
cultura rica e diversificada de grande valor inimaginável. As diferentes etnias que existem no Brasil, espalhados por diferentes regiões do país, mantêm vivas muitas de suas tradições, entre elas
podemos citar: crenças, artesanato e observação da natureza, rituais e crenças. Ao observarmos
essas tradições, espontaneamente pensamos na inserção de variadas ações que podem ser inseridas nas aulas de Artes, tais como: a pintura corporal feita de pigmentos naturais, escultura de
madeira, artesanatos com uso de sementes da floresta, utensílios de cerâmica, dança e música.
Podendo ser trabalhado questões como: traços, formas, volumes, texturas e cores presentes na
arte indígena.
A arte indígena é de rica beleza e detalhes. Através do simbolismo da arte indígena é
possível notar a variedade de objetos com padrões estéticos diferentes, apontando para um
lado criativo e domínio técnico dos materiais utilizados. Desta maneira, pode-se considerar que
no cotidiano dos povos indígenas, há a presença de beleza e também funcionalidade para as
produções.
Necessita-se considerar que a lei surgiu de maneira a beneficiar a formação curricular,
gerando abordagens inovadoras em relação à história indígena nas escolas. Sendo uma importante forma, de oportunizar aos alunos matrizes culturais de seus pais, já que antes a história
europeia era foco da abordagem histórica. É de suma importância que os professores busquem
os melhores meios para buscarem conhecimento a respeito dessa cultura, pesquisando fontes
antigas e atuais. Favorecendo o desenvolvimento de um trabalho gratificante e competente junto
a seus alunos.
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A fim de fundamentar esta pesquisa, importante estudo sobre a Lei 11.645/08 será
explanado, afim de assegurar compreensão acerca do que rege tal lei, além de utilizar-se-á a
teoria da arte/educadora Ana Mae Barbosa, por sua contribuição significativa para novos direcionamentos do ensino de Arte através de sua Proposta Triangular que se baseiam nas ações
do ler, contextualizar e fazer.
O tema desta pesquisa será abordado através do desenvolvimento dos tópicos: Arte e
sua abordagem multicultural; Arte Indígena e a Lei 11.645/08; e Cultura Indígena nas Artes Visuais. O primeiro tópico Arte e sua abordagem multicultural, vem apresentando a importância da
construção de valores a partir de diferentes culturas, percebendo as diferenças culturais através
do ensino de Artes. Apresentando a Proposta Triangular da Arte-educadora Ana Mae Barbosa,
propondo um estudo sobre a arte das minorias, sendo também uma proposta inclusiva nas escolas.
O tópico Arte e a Lei 11.645/08, trará uma abordagem fundamentada e reflexiva acerca
implementação da lei. Considerando suas mudanças para o currículo, além de estudo sobre sua
importância para a formação cultural e identidade. O tópico Cultura Indígena nas Artes Visuais,
abordará reflexões acerca da cultura indígena sendo representada através da arte indígena, incitando como a mesma deve ser considerada para que tenha sua dada relevância como parte da
história cultural do povo. Reflexões com a arte-educadora Ana Mae Barbosa e outras referências,
fará com que a sua Proposta Triangular, seja dialogada através da ação do professor.
Nas Considerações Finais serão destacadas as principais questões elencadas no trabalho, apontando para o promissor trabalho realizado acerca do resgate cultural dos povos nativos
de nosso país.
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No processo de ensino/aprendizagem,
mais especificamente no processo de educação do olhar, a mediação do educador deve
partir de um problema, uma abordagem que
instigue o olhar, respeitando as interpretações,
estimulando assim, a autonomia reflexiva dos
A Proposta Triangular de Ana Mae Bareducandos.
bosa é considerada a principal referência no diz
respeito ao ensino de arte no Brasil. A proposta
O trabalho de contextualização de uma
teve início em 1980, sendo sistematizada em obra de arte, deve-se a ter em uma leitura da
1987/1993 no Museu de Arte Contemporânea obra, não considerando a biografia ou história
(MAC) da USP. Surgiu da necessidade de uma da arte mais importante que a análise da imaprática de ensino pós-moderno da arte, além gem. No processo do fazer artístico, esperada busca para a prática de uma livre expressão -se proporcionar ao educando rica vivência e
do ensino moderno. A proposta engloba dife- experiência durante toda a produção, tornando
rentes pontos de ensino, entre eles: leitura da o processo de ensino/aprendizagem significatiimagem, contextualização e prática.
vo, aplicando na prática os conceitos estéticos
e poéticos abordados durante a leitura e conDesde os primórdios, as imagens são textualização da obra/imagem.
usadas para alienar o povo, podemos citar as
imagens dos faraós que serviam para reafirmar
Ana Mãe foi aluna do professor Paulo
a divindade e manter o poder. No Renascimen- Freire, passando a se interessar por educação,
to e na era Bizantina, as imagens dos santos após ter contato com o professor e suas ideserviam para converter e manter a submissão ologias. Alguns teóricos dizem que a Proposta
dos fiéis à igreja. Na modernidade, juntamen- Triangular é uma cópia do Discipline-Based Art
te com a supremacia do sistema capitalista, a Education (DBAE) norte-americano. Entretanindustrialização exerce real poder nas vendas to, Ana Mae, defende que, DBAE como uma
com a chegada da televisão, tornando assim de suas referências, além da proposta Basic
indispensável a leitura e reflexão das imagens Design Movement inglês e as Escuelas al Aire
apresentadas, pois o mais importante era o Libre do México. Apesar das referências, não
é difícil deduzir e perceber, que a principal e
consumismo e dominância.
mais forte referência da abordagem Triangular
Ana Mae defende que na contempora- é o pedagogo Paulo Freire.
neidade, uma das fundamentais sabedorias é
A pedagogia de Freire também propõe
saber dar o real valor para ler imagens que nos
são apresentadas, pois somos estimulados o uma abordagem triangular no processo de
tempo todo a observar, ver e rever imagens, ensino/aprendizagem, quando coloca como
seja no supermercado, internet, política, en- pontos principais: leitura de mundo, conscientre outros “espaços” sociais. Considerando a tização crítica a partir da contextualização da
importância de não se menosprezar uma ima- realidade, agir, ou seja, fazer. É certo que Freigem, pois ela é fundamental para a vida em re, pensou nesta abordagem levando para um
campo mais amplo, não especificamente no
sociedade. Segundo Ana Mae:
ensino de arte, mas sua base pedagógica era
A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. a leitura de imagens associadas a situações
Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte cotidianas de seus educandos, tendo essa imae tornar as crianças conscientes da produção huma- gem uma palavra geradora, que incitava uma
na de alta qualidade é uma forma de prepará-las para problematização, sendo os educandos conducompreender e avaliar todo tipo de imagem, conscienti- zidos a diálogo e reflexão crítica da realidade e
zando-as de que estão aprendendo com estas imagens
condições aos quais eram submetidos.
(BARBOSA, 1998, p. 17)

ARTE E SUA ABORDAGEM
MULTICULTURAL: PROPOSTA
TRIANGULAR: CONTEXTUALIZAÇÃO
E PRÁTICA
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Desta forma, tornavam conscientes e
se reconheciam como produtores de cultura,
deixando de lado a postura de inferioridade
com relação à classe dominante. Desta forma,
sua pedagogia tornava-se uma construção de
poder popular através da leitura de imagens,
que propunha sempre uma ação, provocando
movimento em direção a ações para transformar a realidade. Ana Mae aplica, portanto os
ensinamentos de seu mestre, de maneira contemporânea ao ensino/aprendizagem de artes. Apesar da Proposta Triangular, ser clara,
muitos educadores adquirem uma má interpretação de sua proposta, além da limitação de
contextualização quanto ao contexto histórico,
alguns educadores veem a leitura, contextualização e fazer como elementos complementares que ocorrem em momentos separados.
Os elementos são complementares,
mas não precisam ocorrer em momentos distintos. Ao considerar essa separação das pontas do triângulo conceitual, os momentos de
leitura, contextualização e prática aconteçam
como se não houvesse interligação, quando na verdade há. Os educadores precisam
compreender que “não se tratam de fases da
aprendizagem, mas de processos mentais que
se interligam para operar a rede cognitiva da
aprendizagem” (BARBOSA, 1998, p.40).
Ana Mae defende que mesmo que os
processos aconteçam em momentos distintos, é de suma importância não haver barreiras entre esses momentos, promovendo relações entre um e outro o tempo todo, mantendo
um diálogo, apontando que os mesmos são
inter-relacionados. Com a pesquisa realizada
foi possível considerar que no Brasil há uma
grande diversidade étnica, porém o que não se
observa é essa diversidade no âmbito escolar.
Essa ausência faz com que reflitamos sobre o
pensamento de Ana Mae, quando diz que: “As
culturas de classes sociais baixas continuam a
ser ignoradas pelas instituições educacionais,
mesmo pelos que estão envolvidos na educação destas classes” (BARBOSA, 1998, p. 1415).

Atenuar o preconceito e a falta de reconhecimento da contribuição de povos de classes sociais baixas é dever da escola e do professor. Entretanto o que vemos é a “discussão”
feita apenas através da realização de datas
comemorativas. As datas comemorativas são
momentos importantes para a inserção dos
conteúdos sobre as relações étnico-raciais. No
entanto, estes conteúdos não devem ser trabalhados apenas nestas datas, por ser impossível
falar sobre artistas e contextualizar passado e
presente, de forma a diminuir sua invisibilidade
e valorizar estas culturas, em um único dia, por
se tratarem de assuntos muitos complexos
A cultura indígena, em algumas escolas, é trabalhada apenas nas proximidades da
data do “Dia do Índio”, o que torna-se lamentável para a compreensão da formação de nossa
cultura, pois muitas etnias são deixadas de lado
ao se trabalhar a cultura brasileira. Ana Mae nos
aponta que “A cultura indígena só é tolerada na
escola sob a forma de folclore, de curiosidade
e de esoterismo; sempre como uma cultura de
segunda categoria”. (BARBOSA, 1998, p. 13).
Nos livros didáticos é possível observar que as
outras etnias acabam sendo ignoradas, o que
dificulta o processo de formação e identidade
cultural, pois, particularmente, os povos indígenas colaboraram para a construção da cultura
brasileira, porém a contribuição desses povos
não é considerada.
A identidade é resultado da interação
com o homem e as diferentes culturas ao qual
lhe são apresentados, formando assim, uma diversidade cultural. Defende Ana Mae:
A diversidade cultural presume o reconhecimento dos
diferentes códigos, classes, grupos étnicos, crenças e
sexos na nação, assim como o diálogo com os diversos
códigos culturais das várias nações ou países, que incluem até mesmo a cultura dos primeiros colonizadores
(BARBOSA, 1998, p. 15).
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A partir desta afirmação, torna-se necessário apresentar diferentes culturas e contribuições de diferentes etnias para a formação
da identidade e diversidade cultural do indivíduo. Ao se trabalhar diferentes contribuições
culturais na escola, ocasiona-se positivamente
na oferta de uma educação multicultural.

Ana Mae considera o professor como
importante ator para resultado positivo no desenvolvimento do educando, defendendo ser
necessário “[...] manter uma atmosfera investigadora, na sala de aula, acerca das culturas
compartilhadas pelos alunos, tendo em vista
que cada um de nós participa no exercício da
vida cotidiana de mais de um grupo cultural
Na busca de uma identidade cultural, a (BARBOSA, 1998, p. 93).
valorização da arte torna-se de suma importância. O reconhecimento das Artes visuais tem
A abordagem multicultural em Arte
contribuído para o desenvolvimento e conheci- deve propiciar a valorização de saberes sobre
mento dos indivíduos. Assim defende Ana Mae: as diversas culturas e a cultura local, a qual o
indivíduo está inserido e de certa forma, parAqueles que estão engajados na tare- ticipa e pertence. Desta maneira, o professor
fa vital de fundar a identificação cultural não de Arte requer ter um planejamento flexível, ao
podem alcançar um resultado significativo sem mesmo tempo, reflexivo, sendo possível concio conhecimento das artes. Através da poesia, liar todo o conhecimento contextual do âmbito
dos gestos, da imagem, as artes falam aquilo cultural do educando, fazendo com que consique a história, a sociologia, a antropologia etc, ga refletir sobre seu processo educativo e sua
não podem dizer porque elas usam outros ti- realidade social.
pos de linguagem, a discursiva e a científica,
que sozinhas não são capazes de decodificar
LEI 11.645/08 E O ENSINO DE ARTE
nuances culturais (BARBOSA, 1998, p. 16)
Em inúmeras pesquisas há indícios
O ensino multicultural em Arte propor- de que o ensino de Arte passou por alguns
ciona possibilidades de diálogos com diversas desafios até se tornar lei. Podemos constatar
culturas, inclusive com a cultura indígena. Nes- observando o trecho extraído dos Parâmetros
ta medida a escolha pela proposta de Ana Mae curriculares:
proporciona reflexão positiva com relação à teA partir de Congressos Nacionais e Internacionais somática da pesquisa, pois:
A Proposta Triangular é construtivista, interacionista,
dialogal, multiculturalista e é pós-moderna por tudo isso
e por articular arte como expressão e como cultura na
sala de aula, sendo esta articulação o denominador comum de todas as propostas pós-modernas do ensino
da arte que circulam internacionalmente na contemporaneidade (BARBOSA, 1998, p. 41).

Como vimos anteriormente neste tópico, a abordagem da Proposta Triangular, que é
baseada no ler, contextualizar e fazer, pode trazer inúmeras contribuições para a inserção de
propostas inclusivas nas escolas, pois considerará o contexto histórico e social do educando.

bre Arte e Educação. Organizados pelas Universidades e pela Federação Nacional dos Arte educadores
do Brasil – FAEB (criada em 1987), passou-se então
a discutir questões sobre o curso de arte, nas diversas
linguagens artísticas, da pré-escola até a universidade,
incluindo a formação de profissionais educadores que
trabalham com arte (licenciados, pesquisadores, pedagogos coordenadores de escola e de professores de
Arte, alunos do Ensino Médio Magistério). Em grupo
lutou-se para que a arte se tornasse presente nos currículos das escolas de Educação Básica no Brasil e
fizesse parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 (BRASIL, 2000, p.47).
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Entretanto, a conquista veio de fato com
a lei nº 9394/96, que no Artigo 26, parágrafo
2, institui: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL,
1996).
O ensino de Arte torna-se de grande
importância para a formação do indivíduo, pois
é através do ensino que é construído o conhecimento e certa autonomia do desenvolvimento estético, crítico e cultural. Entretanto, porém
percebe-se falhas no sistema educacional, que
não considera de forma adequada nossa rica
herança cultural, fazendo-se necessário a criação de leis para amparar as diversidades excluídas. Segundo Borges:

Incluirá diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 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 e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas
áreas social, econômica e política, pertinentes à história
do Brasil (BRASIL, 2008).

Através da implementação da lei, a
cultura Afro-brasileira e Indígena passam a
ser conteúdos incluídos no sistema de ensino,
seja em escolas da rede pública, mas também
em escolas da rede particular de ensino. Os
conteúdos a serem trabalhados passam a ser
obrigatórios não somente em uma disciplina
isolada, apesar da lei dar mais ênfase a ser
considerado nas disciplinas de Artes, Literatura
e História.

O sistema educacional brasileiro não contempla nossa
herança cultural, formada a partir das heranças culturais europeias, indígenas e africanas. Os livros didáticos apresentam uma visão eurocêntrica da história de
nosso país, perpetuando estereótipos e preconceitos.
A aprovação da lei 10.639/03, que torna obrigatório o
ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas
escolas de ensino fundamental e médio, substituída, em
2008, pela lei 11.645/08, que inclui também o ensino
de história e cultura indígena, vem sanar uma dívida social e uma lacuna, a ausência em nossa história desta
diversidade cultural (BORGES, 2010, p.76).

Tal obrigatoriedade da lei, deve-se
justamente à relevância de considerar a cultura afro-brasileira e indígena no processo de
aprendizagem, promovendo para reflexão e diminuição das discriminações raciais e sociais
sobre os povos que tanto contribuíram para a
construção de nossa cultura. Por ser uma área
do conhecimento humano que trabalha com os
aspectos estéticos e sensíveis, a Arte se torna
grande aliada na compreensão das contribuiEm 10 de março de 2008, é sancio- ções, diversidades e pluralidades das diferennada a lei 11.645/08, que surge para além de tes culturas existentes constituintes da identidasanar a “dívida social”, busca contribuir para a de do povo brasileiro.
valorização da diversidade cultural. Sendo considerada como grande oportunidade para ampliar os conhecimentos artísticos sobre outras
culturas, saberes, além de resgatar e preservar
as múltiplas culturas indígenas, afro-brasileiras
e africanas. Entendendo este decreto como
uma maneira de estudar a cultura dos “povos
minorias”, fazendo com que todos conheçam
um pouco da contribuição dos mesmos, além
de ser enriquecedor para sua trajetória histórica. A lei menciona que os conteúdos a serem
abordados:
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CULTURA INDÍGENA NAS ARTES
VISUAIS
Os portugueses quando chegaram ao
Brasil, consideraram os índios como primitivos,
sem cultura, sendo iguais a outros povos indígenas que habitavam em diferentes continentes com os quais os europeus se depararam.
Na época, existia aqui no Brasil, cerca de mais
ou menos cinco milhões de índios. Muitos indígenas foram perseguidos, capturados, mortos e alguns “colonizados”, ensinados a falar a
língua e se comportar conforme os costumes
portugueses. Eram proibidos de falar seus próprios idiomas. Segundo François, estes povos
eram considerados “sem moral, sem religião,
sem lei, sem escrita, sem Estado, sem consciência, sem razão, sem objetivo, sem arte, sem
passado, sem futuro” (LAPLANTINE, 2003,
p.28).
Estes indígenas, que na época foram
perseguidos, discriminados e considerados
como “selvagens”, sempre lutaram para manterem vivas suas tradições e crenças. Conquistando com luta, novamente, o espaço que um
dia lhes foram tirados.
O povo indígena travou muitas lutas e
conquistou espaço, atualmente, em algumas
aldeias indígenas, há escolas, onde o currículo
contempla as necessidades da tribo, com professores indígenas, que são formados aptos
para a docência, contando com livros didáticos
escritos nas línguas indígenas para o processo
de ensino/aprendizagem. Sendo trabalhado o
conteúdo em português e em sua língua materna indígena. Essa conquista fez com que não
precisassem mais se deslocarem até o centro
urbano para frequentar uma escola para terem
acesso ao ensino.
A expressividade da cultura indígena é
facilmente representada através da arte indígena. É importante ressaltar que não se trata de
“arte indígena”, mas “artes indígenas”, já que
cada povo possui suas particularidades e diferentes maneiras de manifestar suas expressões e dar sentido às suas produções.

É possível observar nas manifestações
artísticas uma grande variedade de traços,
formas, volumes, texturas, cores e trançados.
Essa arte que para muitos, é vista apenas
como artesanato, possui uma ampla variedade
de elementos naturais, além de diferentes concepções.
Na língua indígena, os conceitos de estética e de arte conceitual, não existem, assim
como não existe a palavra “arte” como conhecemos, ainda assim tais conceitos faz-se presentes nos povos e na maneira de expressarem arte. Segundo Darcy:
A verdadeira função que os índios esperam de tudo que
fazem é a beleza. Incidentalmente, suas belas flechas e
sua preciosa cerâmica tem valor de utilidade. Mas sua
função real vale dizer, sua forma de contribuir para a
harmonia da vida coletiva e expressão de sua cultura,
“criar” beleza (RIBEIRO, 1999, p.160).

Nota-se que a arte indígena não é um
trabalho separado, pois ela mostra-se ligada à
vida cotidiana dos índios e a elementos rituais,
como nas pinturas corporais. Desta maneira, a
arte também encontra-se inserida nos objetos
produzidos pelos índios como forma de tradição, carregada de valor cultural e histórico.
Maria Felisminda Fusari e Maria Heloísa Ferraz, são arte-educadoras que pesquisam
o papel da arte na educação escolar, elas ressaltam que “[...] a arte indígena pode oferecer
maiores condições de estudos e contatos diretos (cerâmica, trançado, música, artes corporais, adornos, arte plumária)”, (FUSARI E
FERRAZ, 2001, p. 124). Destacam que:
As produções artísticas presentes nas culturas das diversas sociedades humanas fazem parte direta e indiretamente da vida dos estudantes. Por isso, aspectos
artísticos e estéticos dessas culturas, em sua gama de
elaborações históricas e contemporâneas, deverão mobilizar as escolhas dos conteúdos escolares em arte
(FUSARI E FERRAZ, 2001, p. 69-70).
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As diferentes manifestações artísticas
presentes na cultura indígena oferecem aspectos que podem ser incluídos nos conteúdos de
artes, já que a arte exerce importante contribuição para o desenvolvimento cultural dos indivíduos.

O educando quando vivencia uma outra cultura ele é levado a observar com atenção
ao seu redor. Quando o educando tem contato com a cultura indígena, eles são levados a
apreciar a arte dos índios e fazendo paralelos
com sua cultura e outra, através da observação
da arte inserida no cotidiano do povo estudaA Arte é uma maneira de inserir a cul- do. Em suma os Parâmetros curriculares infortura indígena na escola, uma vez, que por meio mam que:
do ensino de artes visuais, o educando tem
contato direto com diferentes manifestações Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá
artísticas indígenas. Favorecendo a realização compreender a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar
de trabalhos utilizando as matérias-primas nos um campo de sentido para a valorização do que lhe é
locais em que estão inseridos, como: barro, se- próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade
mentes, madeira e pigmentos naturais. Conhe- da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de
cendo também sua grafia artística, o geome- perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, recotrismo dos desenhos, instrumentos musicais e nhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no
exercício de uma observação crítica do que existe na
músicas.
sua cultura (PCNs, 1997, p.19).
Para Adriana, “A Arte precisa se mostrar significativa para professores e alunos por
intermédio das experimentações, do fazer e do
refletir artístico, partindo do contexto cultural
e histórico daquele grupo e chegando a outros diferentes contextos”(PORTELLA, 2008, p.
124).
O educador que inicia o trabalho voltado para a cultura indígena requer que seja um
profissional de atuação significante, realizando
auto avaliação, buscando enriquecer seus conhecimentos através dos meios de comunicação, promovendo pesquisas, dentro e fora da
escola, pois o meio será de fundamental importância durante todo o processo.
Rejane defende que “É preciso que o
trabalho do professor de Arte não fique isolado
entre as paredes da escola. A escola precisa
com urgência abrir suas portas e acolher a produção cultural de sua comunidade e de outros
lugares e épocas” (COUTINHO, 2008, p. 159):
“As produções artísticas presentes nas culturas
das diversas sociedades humanas fazem parte
direta e indiretamente da vida dos estudantes”
(FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 69-70).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de todo o conteúdo abordado nesta pesquisa foi possível refletir sobre a importância do trabalho de Arte, de forma multicultural. Exprimindo a importância de reconhecer
valores herdados de outros povos e perceber as diferenças culturais através do ensino de Artes
visuais.
No primeiro tópico foi possível conhecer como surgiu a Proposta Triangular da Arte-educadora Ana Mae Barbosa. Ana Mae veio dialogar com a pesquisa, apresentando sua proposta
que consiste numa proposta multiculturalista, que expressa dado objetivo de contribuir na construção de propostas educativas inclusivas nas escola, abrangendo o estudo da arte dos “povos
minorias”. No caso desta pesquisa, povos indígenas.
Além das fundamentações teóricas apresentadas, esta pesquisa pôde contar com o
embasamento teórico da lei 11.645/08, sancionada pelo ex-presidente da República Luís Inácio
Lula da Silva. Lei que tornou-se obrigatório o estudo da cultura indígena no ensino fundamental
e Médio, em todas as disciplinas, mas mais especificamente nas disciplinas de Arte, História e
Literatura. No segundo tópico, além de conhecer o embasamento que consiste tal lei, foi possível, observarmos as lutas e conquistas obtidas com relação ao ensino de Arte, além de entender
o surgimento de tal lei, como uma espécie de “dívida social” com relação à contribuição dos
“povos minorias” para a formação e constituição de nossa identidade e cultura.
No tópico “Cultura indígena nas Artes Visuais”, enfatizamos a importância da cultura
indígena para nossa história. Conhecemos um pouco de como eram considerados, pelos portugueses, os índios, quando “habitaram” o Brasil. Foi possível notarmos que, a arte indígena é
retratado da cultura indígena e que, por mais que seja considerada como artesanato, tai produções refletem e significam muito para os povos indígenas.
É de suma importância considerar que, a temática desta pesquisa atingirá resultados
significativos, quando o tema envolver toda a comunidade escolar, promovendo discussões interdisciplinares, promovendo ações multidisciplinares. Este resultado será alcançada à medida
que a conscientização de valorização de outros povos sejam considerados e discutidos com a
comunidade como um todo.
Esta pesquisa é finalizada, deixando registrado que a cultura indígena representa as raízes culturais do Brasil, que o estudo levantado aqui possibilita a realização de discussões que
despertem a consciência coletiva sobre a necessidade de valorizar as contribuições de diferentes povos na formação cultural do povo brasileiro.
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USANDO AS TECNOLOGIAS COMO
FACILITADORES NA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de mostrar a importância do uso da tecnologia
dentro do contexto educacional. A inserção dos meios tecnológicos está em toda parte, no
cotidiano da grande maioria das pessoas, logo, a sua utilização nas escolas não poderia deixar
de estar presente. Sua aplicação no ambiente escolar contribui para a construção do pensamento crítico, social e humano. Aos educadores que buscam novos métodos didáticos para
ensinar, a tecnologia é uma ferramenta pedagógica importante pois, propicia subsídio e suporte aos mesmos. Observamos no presente artigo que as tecnologias na educação não substituem o professor, mas modificam algumas de suas funções. Cabe assim ao educador, o papel
de estimular, direcionar, guiar e mediar os estudantes para que venham a ter desenvoltura
intelectual e habilidades de criar, de raciocinar. Os recursos tecnológicos utilizados de forma
planejada são ferramentas de apoio ao professor e complemento ao material didático. A tecnologia é um meio de transformação no modelo de ensino, pois além de motivar os alunos,
permite melhor compreensão acerca dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Palavras-chave: Tecnologia; Aprendizagem; Recursos Tecnológicos; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

intuito, no desenvolvimento deste trabalho, será verificar a importância do uso
da tecnologia como apoio e complemento ao material didático. De acordo com
D’Ambrósio (1996), estamos entrando na era do que se costuma chamar a
“sociedade do conhecimento”. A escola não se justifica pela apresentação de conhecimento
obsoleto e ultrapassado e muitas vezes morto, sobretudo, ao se falar em ciências e tecnologia.
Será essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a geração e a difusão do
conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade. Isso será impossível de
se atingir sem a ampla utilização de tecnologia na educação. Informática e comunicações dominarão a tecnologia educativa do futuro (D’AMBRÓSIO, 1996, p. 80).
Mesmo fora do ambiente escolar, as crianças já consomem informações e conteúdos
oriundos de vários dispositivos tecnológicos, tais como computadores, celulares, tablets, etc.
Isso já faz parte do cotidiano de muitos na população. David Ausubel (1982) afirma que a aprendizagem significativa ocorre somente quando o aluno é capaz de perceber que os conhecimentos escolares são úteis para sua vida fora da escola. E, por isso, os professores precisam estar
sempre atentos e refletirem sobre como ajudar os alunos a compreenderem a importância dos
saberes escolares e a maneira de aplicá-los na vida em sociedade.
Alguns aspectos serão tratados neste artigo, de maneira a justificar a relevância em
usar meios tecnológicos no processo ensino-aprendizagem. Os seguintes pontos, relacionados
abaixo, serviram de base para elucidar o principal objetivo desse trabalho acadêmico. São eles:
•
•
•
•
•

Tecnologia / Conceito e Visão Histórica;
Tecnologia na Educação/ Educação Brasileira;
Recursos Tecnológicos na Educação;
O professor e seu papel;
Internet/ Educação a Distância.
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TECNOLOGIA: CONCEITO

-, os homens precisam pesquisar, planejar e
criar o produto, o serviço, o processo. Ao conA palavra tecnologia provém da junção junto de tudo isso, chamamos de tecnologias.
do termo tecno, do grego “tekhne”, que signiAtravés da ilustração da Figura 1, citafica “técnica, arte, ofício”, o saber fazer, juntamente com o sufixo logia, do grego “logus” mos Silva (2003, p. 53), que aborda a tecnoque significa “razão, estudo”. Portanto, tecno- logia de acordo com sua finalidade, caracterilogia significa “a razão do saber fazer”. (Rodri- zando-a como “um sistema através do qual a
gues, 2001). Em outras palavras, o estudo da sociedade satisfaz as necessidades e desejos
técnica. O estudo da própria atividade do mo- de seus membros. Esse sistema contém equidificador, do transformar, do agir (VERASZTO, pamentos, programas, pessoas, processos, organização, e finalidade de propósito”.
2004; SIMON et al, 2004a).
Conforme Kenski (2003, p. 18), “segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (1982), a tecnologia é o estudo dos processos técnicos de um determinado ramo de
produção industrial ou de mais ramos”. Dessa
forma, a tecnologia envolve todo um conjunto
de técnicas, que são utilizados para o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas.

O termo tecnologia remete-nos à evolução, progresso e comodidade. Progressivamente, o avanço tecnológico vem influenciando
a vida das pessoas, transformando o homem e
consequentemente a sua cultura.

Define-se a tecnologia como um produto da ciência e da engenharia que envolve um
conjunto de instrumentos, métodos e técnicas
que visam a resolução de problemas. É uma
aplicação prática do conhecimento científico
em diversas áreas de pesquisa. Segundo Brito (2008), tecnologia é um processo contínuo
através do qual a humanidade molda, modifica e gera a sua qualidade de vida. Há uma
constante necessidade do ser humano de criar
e com a sua capacidade de interagir com a
natureza, produzir instrumentos desde os mais
primitivos até os mais modernos, utilizando- se
de um conhecimento científico para aplicar a
técnica e modificar, melhorar, aprimorar os produtos oriundos do processo de interação deste
com a natureza e com os demais seres humanos.

Segundo Kenski (2003), o homem foi
utilizando os recursos naturais para atingir fins
específicos de sobrevivência e manutenção da
espécie e foi também utilizando recursos existentes na natureza para benefício próprio, como
as pedras, ossos, galhos e troncos de árvores.

TECNOLOGIA SOB UMA VISÃO
HISTÓRICA

Para Kenski (2008, p. 15), as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana.
Na verdade, foi a engenhosidade humana, em
todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas tecnologias. Cada época foi marcada por elementos tecnológicos que se fizeram
importantes para a sobrevivência da espécie
humana. A invenção da roda, da escrita, da
prensa móvel, a criação das armas impulsionando as tecnologias militares e as tecnologias
das navegações que permitiram a expansão
marítima, foram elementos determinantes às
Para Kenski (2012, p. 24), o conjunto grandes transformações nos períodos mais rede: [...] conhecimentos e princípios científicos motos.
que se aplicam ao planejamento, à construção
e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento
- uma caneta esferográfica ou um computador
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Tempos depois, outras invenções que
mudaram o mundo foram: a luz elétrica, a fotografia, o filme, o cinema, o telefone, a televisão, o vídeo, entre outras. No século XX, com o
advento das tecnologias de telecomunicações,
destaca-se o computador, o uso de satélites
e o desenvolvimento da internet. Os primeiros
computadores, os antecessores mais próximos
dos computadores atuais, foram desenvolvidos
nos Estados Unidos da América, com objetivos
militares, especificamente na área de balística, para calcular as equações diferenciais que
permitiam dirigir os projéteis ao alvo (LIGUORI,
1997).
Com fins militares, no ano de 1969, foi
criada a internet, por uma equipe de pesquisas de universidades americanas, através de
um pedido do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos da América, com o propósito
de projetarem um sistema de comunicação invulnerável a um eventual ataque nuclear (CASTELLS, 2000).

Ciência e tecnologia interferem de forma marcante nos rumos das sociedades, e a
educação se vê no mínimo pressionada a estruturar-se num processo inovador na formação
de um ser humano universal. Entendemos que
o profissional competente deve não apenas
saber manipular as ferramentas tecnológicas,
mas incluir sempre em suas reflexões e ações
didáticas a consciência de seu papel em uma
sociedade tecnológica (BRITO, 2008, p. 9).
A utilização da tecnologia na educação
não é recente. Diversas ferramentas tecnológicas vêm sendo utilizados na educação desde
épocas anteriores. É importante compreender
que ao utilizar os recursos tecnológicos em
sala de aula, esses novos métodos didáticos
podem contribuir de maneira significativa na
construção do raciocínio do aluno. Os professores, por sua vez, devem agir como mediadores e colaboradores no processo de construção do saber de cada estudante.
Muitos educadores temem e com justa
razão, que o equipamento, representado pelos
recursos mecânicos e eletrônicos, utilizados
no ensino, passe a ser considerado como fim
em si, estruturando-se o ensino em volta e submisso aos mesmos. Assim, a predominância
deveria ser o processo, da maneira de atuar,
em que recursos mecânicos e eletrônicos passariam a ser usados como meios conjugados
e planificados dentro de um plano de ação didática, com o fim de facilitar a aprendizagem
(NÉRICI, 1973, p. 11).

Refletindo a respeito do papel da tecnologia na atualidade, partimos dos pressupostos
citados por Kenski (2012, p.22), “o surgimento
de um novo tipo de sociedade tecnológica é
determinado principalmente pelos avanços das
tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica”. Nas mais diversas
áreas, como transportes, robótica, medicina e
comunicação, a evolução tecnológica contribuiu positivamente para o desenvolvimento da
sociedade atual. Da mesma maneira, a implementação de recursos tecnológicos no campo
da educação irá favorecer o processo de ensiSegundo Nérici (1973, p. 9), máquina
no-aprendizagem.
de ensinar “é qualquer recurso mecânico ou
eletrônico utilizado para fins de ensino e treinamento, desde os “brinquedos educativos” até
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
a televisão ou o computador.” Segundo o mesO conceito de tecnologia educacional mo autor, os aparelhos de ensino podem ser
pode ser exposto como o conjunto de proce- classificados em:
dimentos (técnicas) que visam “facilitar” os
• Aparelhos de estímulos - aqueles que
processos de ensino e aprendizagem com a
estimulam o educando, capazes de transmiutilização de meios (instrumentais, simbólicos
tir uma mensagem, como projetor, rádio,
ou organizadores) e suas consequentes transTV, satélites artificiais, etc.
formações culturais.
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• Aparelhos de respostas – aqueles destinados mais a transmitir respostas, como gravadores, máquina digital, calculadora, etc.
• Aparelhos de estímulo - resposta – aqueles que fornecem a informação e, ao mesmo
tempo, interrogam, a fim de controlarem a
aprendizagem, como os simuladores, tablets, computadores, etc.

jetivo era o de promover a capacitação e a atualização dos professores do Brasil.

A TV Escola, segundo Toschi (2001),
era um programa capaz de “sanar algumas
das deficiências mais graves do nosso sistema de ensino, como a capacitação insatisfatória do magistério e, ainda “treinar” e apoiar os
professores em seu próprio ambiente escolar,
O uso de tecnologias no ambiente es- objetivando elevar a qualidade do ensino brasicolar não substitui o professor, mas alteram al- leiro ” (TOSCHI, 2001, p. 91).
gumas das suas atribuições. Além de ser uma
ferramenta pedagógica de apoio ao educador,
A relevância da tecnologia na socieo processo de ensino-aprendizagem poderá dade contemporânea está ratificada em todos
ganhar maior dinamismo e poder de comuni- os seus domínios e seus reflexos transcendam
cação.
aos seus resultados/produtos para relacionar-se entre si numa cumplicidade permanente –
seja nos campos político, econômico, social
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
e pedagógico. Não se pode avaliar ou indicar
BRASILEIRA
com precisão onde as tecnologias levaram o
No Brasil, o uso das tecnologias na homem neste novo milênio [...] a globalização,
educação esteve inicialmente voltado para o as novas políticas de governo, os novos gruensino a distância. No ano de 1941, por meio pos formados na sociedade (por exemplo, via
do Instituto Universal Brasileiro, foram realiza- internet) nos dão alguns modestos exemplos
das as primeiras experiências educativas com de radicais mudanças e novas transformações
o rádio. O objetivo visava alfabetizar e apoiar neste tempo vivido (GRINSPUN, 2001, p. 16).
a educação de jovens e adultos por meio de
De acordo com a citação do autor, nos
“escolas radiofônicas”. Em 1969, através da
Televisão Cultura, passaram a transmitir o cur- mais distintos setores da sociedade, a tecnoso “Madureza Ginasial”, onde as aulas eram logia veio trazer grandes transformações. Não
poderia ser diferente em relação à educação.
transmitidas por televisão (SARAIVA, 1996).
A inserção de novas ferramentas didáticas no
A partir daí, surgiram o “Telecurso 2º ambiente escolar contribui para transformar o
grau” (1978); “Telecurso 1º grau” (1981) e o processo ensino-aprendizagem.
“Telecurso 2000” (1995). Essa última série
Sampaio e Leite (2008) assinalam que
televisiva ganhou revisão metodológica, onde
a dramaturgia foi adaptada à educação (BAR- as discussões mais sistematizadas sobre tecnologia educacional no Brasil iniciaram a partir
ROS, 2003; SARAIVA, 1996).
da década de 60 e sua utilização era baseada
O Telecurso 2000 foi, na época, de- na teoria pedagógica tecnicista que empregava
signado de Ensino a Distância, e apresenta- recursos técnicos na educação sem questionar
va “uma proposta de ação tendencialmente sua utilidade para aprimorar o desempenho
caracterizada pela instrução, transmissão de do professor. Atualmente quando a expressão
conhecimentos, pelas informações e pelo trei- “tecnologia na educação” é empregada, dificilnamento de pessoas para o universo do traba- mente se pensa em giz, quadro, livros, revistas,
lho” (BARROS, 2003, p.52). No ano de 1996, currículos, programas (entidades abstratas) e
foi fundado pelo Ministério da Educação, a “TV muito menos na fala, “as tecnologias são tão
Escola”, canal de televisão brasileiro, cujo ob- antigas quanto à espécie humana. Na verda1103
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de, foi a engenhosidade humana, em todos os
Alguns meios tecnológicos que podem
tempos, que deu origem às mais diferenciadas ser utilizados pelo professor em sala de aula:
tecnologias” (KENSKI, 2011, p.15).
lousa digital, tablets, chromebook e algumas
plataformas de ensino com conteúdos e méA informática tem chegado na edu- todos educacionais consolidados. De acordo
cação brasileira, de acordo com Simão Neto com Hopf (2005): Os jogos educacionais, no
(2002) como “ondas’. A evolução desses mo- formato digital podem ser considerados objetos
vimentos, o autor aponta como:
de aprendizagem ou objetos educacionais que
1 – Primeira onda: Logo e programação
são elementos construídos de forma a serem
2 – Segunda onda: Informática básica
reutilizados em diferentes contextos educacio3 – Terceira onda: Software educativo
nais, são recursos didáticos que subsidiam um
4 – Quarta onda: Internet
novo tipo de educação baseada nas tecnolo5 – Quinta onda: Aprendizagem colaborativa gias digitais. O jogo faz parte do cotidiano das
6 – Sexta onda: O que será?
crianças.
O autor não define o que é a sexta
A atividade de jogar é uma alternativa
onda, pois as inovações tecnológicas, dia após de realização pessoal que possibilita a expresdia, continuam avançando de forma expressi- são de sentimentos, de emoção e propicia a
va.
aprendizagem de comportamentos adequados
e adaptativos. A motivação do aprendiz acontece como conseqüência da abordagem pedaRECURSOS TECNOLÓGICOS NA
gógica adotada que utiliza a exploração livre
EDUCAÇÃO
e o lúdico. Os jogos educacionais digitais auA utilização dos recursos tecnológicos mentam a possibilidade de aprendizagem além
em sala de aula permite interatividade entre o de auxiliar na construção da autoconfiança e
aprendiz e o objeto de estudo proporcionan- incrementar a motivação no contexto da aprendo uma participação ativa do aluno e criando dizagem (HOPF et al., 2005).
assim, condições de aprofundamento sobre o
A utilização de jogos educacionais em
conteúdo ensinado.
formato digital contribui para um aprendizado
Lima Junior (2007) ressalta que tecno- diferenciado em relação às metodologias tralogia não pode ser interpretada apenas como a dicionais, pois se assemelha ao lúdico, instiutilização de equipamentos, máquinas e com- gando a curiosidade do aluno e motivando-o a
putadores. Seu conceito é muito mais abran- superar desafios em relação à própria aprengente; trata-se de um processo criativo através dizagem. Os diversos recursos tecnológicos
do qual o ser humano busca encontrar respos- educacionais disponíveis para o aprendizado
do aluno são elementos facilitadores tanto para
tas para os problemas do seu cotidiano.
o educador quanto para o estudante, mas só
O contato regrado e orientado da crian- poderão exercer sua função com a existência
ça com o computador em situação de ensino- da internet.
-aprendizagem contribui positivamente para
seu desenvolvimento cognitivo e intelectual,
em especial no que esse desenvolvimento diz
respeito ao raciocínio lógico e formal, à capacidade de pensar com rigor e sistematicidade,
à habilidade de inventar ou encontrar soluções
para problemas (CHAVES, 2004 apud ANDRADE, p.12).
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INTERNET E SUA IMPORTÂNCIA

Alunos e professores encontram através da internet, inúmeras bibliotecas eletrônicas, revistas on line, com textos, imagens e
sons, os quais facilitam a tarefa de preparar
as aulas e realizar trabalhos de pesquisas. As
plataformas de ensino possibilita ao professor
disponibilizar conteúdos e atividades para seus
alunos. Também assinalamos como elementos
relevantes: as videoconferências e os jogos virtuais.

A internet é uma gigantesca rede interconectada por milhares de diferentes tipos de
redes, que se comunicam por meio de uma linguagem em comum (protocolo) e um conjunto
de ferramentas que viabiliza a comunicação a
obtenção de informações. [...] qualquer usuário
pode estar conectado com o mundo. [...] algumas escolas [...] têm seus websites, trabalham
com softwares educacionais disponíveis na
rede. [...] website pode ser classificado quanto
Rodrigues e Araújo (2012) salientam
ao conteúdo e quanto a sua forma de acesso
que grandes mudanças na educação se tor(BRITO, 2008, p. 102).
naram possíveis devido à facilidade do mundo
Os autores Eisenstein E, Bestefenon virtual, levando em conta que a pressão entre
S. (2011) afirmam que a internet atravessou alunos e professores a de se atualizar no munfronteiras, dissolveu barreiras culturais, pene- do virtual se faz necessária pelo grande espatrou bloqueios políticos, vaporizou diferenças ço que a tecnologia tomou na vida cotidiana.
Além disso, Rodrigues e Araújo (2012)
sociais e cresceu mais rápido e em todas as
direções, superando as expectativas do futuro mencionam que na educação há uma necesplanejado nos séculos passados e as certezas sidade significativa de acompanhar as mudantecnológicas. Compreende-se que nas vivên- ças tecnológicas e fazer uso delas para o procias cotidianas que a internet, está presente cesso de otimização da educação, este é um
em todos os lugares e contextos sociais, onde processo que tem que ser dinâmico, o conheé impossível negar o uso desta ferramenta nas cimento se constrói a partir do movimento e
ações diárias.
da produção deste movimento, neste sentido o
uso da internet como via de acesso se mostra
É também o que reporta Guerreiro
significativa.
(2006), ao afirmar que a internet, maior expressão da sociedade da informação, entrou subsRefletindo sobre a educação na atualitancialmente na vida do cidadão e gerou mudanças tanto de ambiente organizacional como dade, é importante reconhecer a necessidade
pessoal, revolucionando, em escala local e glo- dos estudantes desenvolverem habilidades de
bal, o processo de inovação tecnológica. Além aprendizagem por toda a vida. A internet é um
do mais, o autor destaca a importância da in- mecanismo ideal para incentivar os alunos a
ternet em relação às demais vias de transmis- assumirem responsabilidade pelo seu próprio
são de informação e de acesso à tecnologia.
aprendizado. Tendo a oportunidade de acessar
recursos de aprendizagem na internet, os aluDe acordo com Lévy: [...] os textos na nos tornam-se participantes ativos na sua businternet se apresentam formando uma cadeia ca pelo conhecimento (HEIDE, 2000, p. 36).
de informações, com seqüência livre para o
usuário (ou aprendiz) ligada de maneira criativa
A internet, de acordo com Abreu e Nipor meio de links. Esses textos podem ser mocolaci-da-Costa (2006), vem trazendo profundificados, ampliados e reconstruídos a partir da
das mudanças nos processos pedagógicos
pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, encontradas no “mundo virtual” rompendo pois é responsável pelo grande armazenamencom a forma hierárquica da estrutura escolar to de informações e conhecimentos. Dessa
tradicional (LÉVY apud SLOCZINSKI; CHIARA- forma, a prática educativa deverá ser continuamente reinventada tanto pelo professor quanto
MONTE, 2005).
pelos alunos. A tecnologia implementada na
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educação torna-se um meio de transformar a
informação em conhecimento. As exigências
pedagógicas, provocadas pelo uso crescente
da tecnologia na escola, estão fazendo com
que os educadores revejam suas práticas de
ensino e procuram adaptá-las ao novo cenário
educacional.

O PROFESSOR E SEU PAPEL
A utilização de recursos tecnológicos
como ferramentas pedagógicas poderá auxiliar
o aluno no processo de construção do conhecimento. Mas, para que isso ocorra, é de suma
importância que o educador tenha a devida capacitação digital e seja o mediador dos saberes escolares.
Demo (2008, p.134) destaca: “Temos
que cuidar do professor, pois todas as mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo
professor, ele é a figura fundamental. Não há
como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal”
(Apud ANDRADE, p.16).

Novas formas de ensino e aprendizagem foram impostas devidas às transformações
sociais, econômicas e tecnológicas que ocorrem através dos tempos. Dentro do processo
educacional, os recursos tecnológicos devem
ser utilizados como ferramenta auxiliar entre o
indivíduo e o conhecimento contribuindo para
sua formação e desenvolvimento humano. Conforme afirmam Sampaio e Leite (2008, p. 74):
“Para realizar a tarefa e relacionar o universo
do aluno ao universo dos conteúdos escolares,
e com isso contribuir para a formação básica
do cidadão/trabalhador, o professor precisa
também utilizar as tecnologias que hoje são
parte integrante da vida cotidiana”.
Um desafio ainda encontrado no ambiente educacional é engajar o professor nesse
novo paradigma tecnológico, pois muitos deles
ainda resistem em inserir a tecnologia em seus
métodos pedagógicos seja por falta de capacitação ou por não saber como utilizá-la da melhor forma. Para incentivar e estimular o uso da
tecnologia em sala de aula torna-se necessário
promover a formação continuada de toda equipe pedagógica através de cursos, workshops,
palestras e dinâmicas. Além de ser um recurso
importante de apoio ao material didático, a tecnologia educacional também é uma ferramenta
de apoio ao professor.

Cabe ao professor o papel de estimulador da curiosidade do aluno em querer conhecer, pesquisar ou buscar informações mais
relevantes. Também se torna necessário que o
mesmo questione esses dados, contextualizanEDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
do os resultados e adaptando-os à realidade
dos estudantes. A informação se transforma
Dentre os diversos conceitos disponíem conhecimento e o conhecimento em saber.
De acordo com a citação de Sampaio e Leite veis de Educação à Distância (EAD), o mais
simples e objetivo é aquele que define a EAD
(2008, p. 19):
como: “qualquer forma de educação em que o
Existe, portanto, a necessidade de transformações do professor se encontra distante do aluno” (BASpapel do professor e do seu modo de atuar no procesTOS, CARDOSO E SABBATINI, 2000). Para os
so educativo. Cada vez mais ele deve levar em conta o
ritmo acelerado e a grande quantidade de informações mesmos autores, a EAD não é sinônimo de tecque circulam no mundo hoje, trabalhando de maneira nologia, pois a definição simples inclui a utilizacrítica com a tecnologia presente no nosso cotidiano. ção de um grande número de tecnologias, desIsso faz com que a formação do educador deva vol- de as mais simples e tradicionais (por exemplo,
tar-se para análise e compreensão dessa realidade,
a utilização de livros), até as mais modernas e
bem como para a busca de maneiras de agir pedagogicamente diante dela. É necessário que professores e complexas (ex: videoconferências e utilização
alunos conheçam, interpretem, utilizem, reflitam e domi- de internet).
nem criticamente a tecnologia para não serem por ela
dominados (SAMPAIO; LEITE, 2008, p. 19).
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Segundo Landim (1997), a EAD reúne
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.

cesso 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).

A utilização das ferramentas tecnológicas, no processo de ensino-aprendizagem, torna-se um agente transformador na educação
O uso da Internet, via computador, foi o pois desperta no aluno a vontade de interagir
que impulsionou o desenvolvimento da EAD em e de organizar seu conhecimento, ampliando o
termos quantitativos e qualitativos. O proces- seu saber e a sua visão de mundo.
so de comunicação, na Educação a Distância,
ocorre pela escrita em ambientes virtuais de
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
aprendizagem (AVAs) por meio de ferramentas
tecnológicas, tais como chats, web conferênEste trabalho foi feito através de pescias. Esses ambientes permitem a comunica- quisas de base bibliográfica e qualitativa com
ção e interação entre professores e alunos em abordagem descritiva e exploratória. As pesquiespaços virtuais.
sas para o desenvolvimento deste artigo possuem como aportes teóricos e metodológicos
De acordo com Fiuza (2002), os AVA´s os trabalhos de Kenski (2011), Nérici (1973),
podem ser definidos como sistemas que dão Brito (2008), Sampaio e Leite (2008), os quais
suporte a qualquer tipo de atividade realizada abordam as temáticas e questões sobre o uso
pelo aluno, isto é, um conjunto de ferramentas das tecnologias no âmbito educacional, conforutilizadas durante o processo de ensino-apren- me é reportado neste trabalho.
dizagem. Esses sistemas permitem integrar
múltiplas mídias, linguagens e recursos, apreCom o intuito de obter uma clara comsentar informações de maneira organizada e preensão sobre a temática aqui apresentada,
desenvolver interações entre pessoas e obje- foram pesquisados e analisados alguns trabatos de conhecimento.
lhos científicos, teses e artigos que despertaram sugestões e reflexões para que se tornasse
Esses ambientes virtuais permitem que possível o desenvolvimento do presente artigo.
as pessoas se comuniquem no plano educacional, cultural ou profissional de maneira assincrônica, sem estar de modo simultâneo ao
mesmo tempo e espaço. Uma série de vantagens, para o estudante, são apresentadas pela
EAD, como interatividade, autonomia e flexibilidade de horário. Outro fator positivo é a possibilidade do acesso à informação para pessoas
diversas em localidades distintas.
Landim (1997) estabelece uma diferenciação entre os termos educação e ensino à
distância. Segundo o autor, o termo ENSINO
está mais ligado às atividades de treinamento, adestramento, instrução. Já o termo EDUCAÇÃO refere-se à prática educativa e ao pro1107
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste trabalho foi fundamentado em estudos e pesquisas de renomados autores acadêmicos. A partir dessas análises, constatamos a importância de se utilizar a
tecnologia no âmbito educacional. Recursos tecnológicos diversos já fazem parte do cotidiano
de todo estudante fora da escola, consequentemente, utilizá-los no ambiente escolar como recurso auxiliar no processo ensino-aprendizado é deveras compreensível e fundamental.
A utilização da tecnologia em sala de aula contribui para melhorar o desempenho dos
alunos, aumentar a participação dos mesmos e deixar as aulas mais dinâmicas. Ocorrendo,
assim, uma maior interação entre os alunos e o professor. Outro fator positivo para o uso da
tecnologia no ambiente escolar é despertar no estudante maior interesse pelas matérias apresentadas. Além de ser um complemento ao material didático também é uma ferramenta de apoio
ao professor.
A extensão do uso da tecnologia em sala de aula irá permitir ao aluno interagir com o
objeto de estudo, possibilitando uma ativa participação na aula e criando condições de aprofundamento sobre o conteúdo a ser estudado. É fundamental que o educador se conscientize
a respeito das vantagens em utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio e complemento ao
material didático. Dessa forma, ele motivará o aluno para o aprendizado, incentivando-o nas pesquisas e busca de novos conhecimentos.
Cabe ao educador fazer o melhor uso dessas ferramentas tecnológicas, com o devido
planejamento das aulas, e buscar sempre ampliar os seus conhecimentos sobre estas novas tecnologias educacionais. Isso vem mostrar que, os professores devem estar atentos a inovações
que possam transformar o processo de formação multidisciplinar do aluno, contribuindo assim
para seu desenvolvimento dentro e fora da escola.
Os recursos tecnológicos em sala de aula são essenciais para dinamizar as aulas e
todo o processo de ensino-aprendizagem. As aulas irão se tornar mais interativas, haverá maior
participação dos alunos e melhoria no desempenho dos mesmos com o conteúdo ensinado.
Deve-se levar em conta a compreensão dos impactos e desafios que a tecnologia impõe no
meio educacional para que os professores e alunos tenham condições de reinventá-la na prática
educativa. Ela deve servir como um meio de transformar a informação em conhecimento, semeando assim o desenvolvimento humano.
O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar assim inovação, dinamismo e poder
significativo de comunicação. A aprendizagem é um processo em evolução
progressiva e constante. Os estudantes devem ser preparados para os
desafios da vida em sociedade, cabe à escola e sua equipe pedagógica se empenharem em auxiliá-los, motivando-os na busca de novos conhecimentos para se desenvolverem como cidadãos e futuros
profissionais. Após a elaboração desse trabalho, concluímos que a
tecnologia aliada à educação promove a cidadania, pois estimula a
produção de saberes, democratiza o acesso à informação e ao conhecimento e potencializa a emancipação social.
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EISENSTEIN, E., BESTEFENON S. B. Geração digital: riscos das novas tecnologias para crianças
e adolescentes. Revista Hospital Universitário
Pedro Ernesto. Rio de Janeiro, v. 10, 2011.
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O DESAFIO DE INTEGRAR AO GRUPO OS
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E
MULTIDEFICIÊNCIAS

RESUMO: A educação é essencial para o desenvolvimento de um país, dever do Estado e direito
do cidadão. A Educação Básica garante o substrato para o desenvolvimento do indivíduo, o
que lhe assegura outros direitos, como o de exercer a própria cidadania. Dentre esses indivíduos, aqueles com necessidades especiais e multideficiência (física, psicológica, intelectual)
exigem apoio (em maior ou menor grau, permanente ou não) na realização das atividades diárias e de aprendizagem. Nos últimos dez anos, decretos, resoluções e outras iniciativas oficiais
têm se materializado positivamente e as instituições já vivem a convicção de que é possível
e necessário integrar os alunos com necessidades especiais à proposta pedagógica da escola
regular a partir das demandas dos professores, estudantes, gestores, pais e sociedade; ainda
que sob a força da lei. Este trabalho se propõe a discutir a importância do olhar e da atenção
do professor frente ao desafio de integrar os alunos com necessidades especiais e multideficiências ao grupo - classe; garantindo a inclusão pela democratização do ensino, sobretudo a
partir do segundo ciclo.

Palavras-chave: Necessidades Especiais; Multideficiência; Inclusão; Democratização.
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INTRODUÇÃO

A

lgumas crianças e jovens apresentam limitações em diferentes áreas do desenvolvimento, qualificando-se, portanto, como indivíduos com necessidades especiais.
Alguns elementos que compõem esse grupo apresentam um potenciamento
dessas necessidades; como é o caso das crianças com multideficiência.
Tais indivíduos constituem um grupo com necessidades e capacidades muito específicas e necessitam de um apoio – em maior ou menor grau, permanentes ou não – na realização
das atividades diárias, na alimentação, na higiene, na mobilidade e, sobretudo, nas atividades
escolares e na aprendizagem. Este trabalho se propõe a mostrar o importante papel do professor no processo de inclusão do aluno com necessidade especial e com multideficiência; sobretudo a partir do segundo ciclo da Educação Básica. A atuação desse professor é essencial à
democratização do ensino.
Esse trabalho é, portanto, de uma incursão pela problemática da inclusão na escola,
voltando- se para a importância da formação dos profissionais, de suas ações pedagógicas, da
metodologia empregada, das demandas, das competências e habilidades dos sujeitos; sempre
com vistas a valorizar e aprimorar as relações humanas (objetivo geral) e, também a se apropriar
do conhecimento válido, útil e disponível para adequar teoria e prática aos alunos em situação
de inclusão (alunos com NEE) – e, consequentemente, àqueles que não o estão, mas que pertencem ao mesmo grupo (objetivos específicos).
Acresça-se também que esse trabalho, sobretudo, verifica a amplitude – e importância
- do professor no processo de inclusão escolar do aluno com necessidade especial (NEE) e
multideficiência. Contribuem para a elucidação dessa questão a revisão bibliográfica disponível,
quer sejam as teses e os artigos que dialogam com o tema; quer sejam as leis e diretrizes que
regulam a questão. Tais leituras – reflexivas – esforçam-se para manter a certeza de que é mister
fortalecer a cultura da inclusão nas escolas e na sociedade; o que somente é possível mediante
o aprimoramento formativo dos profissionais que lidam com as complexidades dessa questão.
A relevância desse profissional que “vive” a sala de aula, é imensurável e imprescindível para
garantir o desenvolvimento integral dos indivíduos (com ou sem NEE).
O professor deve assumir, nesse sentido, a posição de mediador do conhecimento,
da diversidade, da singularidade e das conquistas de cidadania. Deve promover, mais do que
aprendizagem, experiências igualitárias, válidas e justas para todos.
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OS DESAFIOS DE INGRESSÃO NA
INCLUSÃO
Essencial para entender a questão da
inclusão é conhecer aquilo que fundamenta e
norteia o cerne da questão, ou seja, seu conjunto de leis e regulamentações. É o caso da
lei 7853/1989 que discorre, em seu artigo 3º,
acerca da tutela às pessoas portadoras de necessidades especiais (NEE). É nessa lei que se
delimita a diferença entre deficiência e incapacidade. Mais adiante, no artigo 4º, a categorização das NEE se coloca de maneira didática,
delimitando seus diferentes tipos – de deficiência física à múltipla (JUSBRASIL, 2003).
A Política da Educação Inclusiva no
Brasil se estabeleceu solidamente, a fim de garantir a autonomia da pessoa com deficiência
e sua inclusão democrática na sociedade; o
que se trata de um direito essencial. Citem-se
como documentos importantes que regulamentam essa questão o artigo 205 da nossa
Constituição, as leis (destaque para as promulgadas em 1989, 1996, 2002 e 2012), os Decretos (destaque para os de 1999, 2004, 2007
e 2008), os Planos nacionais (2001, 2006 e
2011); além de Estatutos, Declarações, Cartilhas, Resoluções e Convenções (Tabela 1).
1988 – Constituição da República Federativa do Brasil
Estabelece a “igualdade de condições
de acesso e permanência na escola”.
1989 – Lei nº 7.853/89
Define como crime recusar, suspender,
adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um
estudante por causa de sua deficiência.
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90
Reforça que “os pais ou responsáveis
têm a obrigação de matricular seus filhos (...)
na rede regular de ensino”.
1990 – Declaração Mundial de Educação para Todos
Documentos para a formulação das políticas públicas da educação inclusiva.
1994 – Declaração de Salamanca
Princípios, políticas e práticas na área
das necessidades educacionais especiais.
1994 – Política Nacional de Educação
Especial

Condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(…) possuem condições de acompanhar e desenvolver
as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos
ditos normais”.
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei nº 9.394/96
Preconiza que os sistemas de ensino
devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para
atender às suas necessidades...”.
1999 – Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89
Define a educação especial como uma
modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino.
2001 – Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001)
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos”.
2001 – Plano Nacional de Educação –
PNE, Lei nº 10.172/2001
Destaque para “a construção de uma
escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana”.
2001 – Convenção da Guatemala
(1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº
3.956/2001
As pessoas com deficiência têm os
mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas.
2002 – Resolução CNE/CP nº1/2002
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica.
2002 – Lei nº 10.436/02
Reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão.
2003 – Portaria nº 2.678/02
Para o “uso, o ensino, a produção e a
difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino.
2004 – Cartilha – O Acesso de Alunos
com Deficiência às Escolas e Classes Comuns
da Rede Regular
Com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão.
2004 – Decreto nº 5.296/04
Para a promoção da acessibilidade às
pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
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2005 – Decreto nº 5.626/05
Sobre a “inclusão dos alunos surdos,
dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular.
2006 – Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos
Fomentar, no currículo da educação
básica, as temáticas relativas às pessoas com
deficiência.
2007 – Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE

De toda maneira, o cerne da questão
aqui é, antes de tudo, compreender o que é,
de fato, inclusão escolar, entender sua necessidade, conhecer seus sujeitos – da sociedade ao aluno –, compreender sua importância
e, sobretudo, materializá-la; uma vez que não
bastam as mudanças das leis e regulamentações, é preciso também que essas mudanças
atinjam a sociedade e todos os seus sujeitos
(MANTOAN, 2003). Evidentemente, tudo isso
passa pela concepção social e política que se
engancham nas ações de inclusão. Em eduEixos para a acessibilidade arquitetô- cação, tal elo de ligação é ainda mais forte,
nica dos prédios escolares, a implantação de uma vez que a escola é a via para a concretisalas de recursos e formação.
zação de muitas das possibilidades de cidada2007 – Decreto nº 6.094/07
nia; o que nem sempre é tarefa fácil (AFONSO,
Garantia do acesso e permanência no 2008).
ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais.
Em todo processo, é inevitável que,
2008 – Política Nacional de Educação toda vez que se debata inclusão na escola,
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva venha a tona a ideia oposta; a de exclusão,
Política pública voltada à inclusão es- segregação. O certo é que somente escola e
colar.
currículo voltados para a cultura dos valores
2009 – Convenção sobre os Direitos podem fazer valer a completa inclusão (VITAdas Pessoas com Deficiência
LIANO, 2011). Isso só pode se dar se todos os
Assegura um sistema de educação in- agentes desse processo estão envolvidos nas
clusiva em todos os níveis de ensino.
transformações de paradigmas, a fim de que a
2008 – Decreto nº 6.571
inclusão e o desenvolvimento aconteçam, prinPara o estabelecimento do atendimen- cipalmente aqueles diretamente ligados aos into educacional especializado no sistema regu- divíduos com multideficiência (NEVES, 2006).
lar de ensino.
2009 – Decreto nº 6.949
Esse decreto dá ao texto da ConvenAssim, integrar as pessoas com defição caráter de norma constitucional brasileira. ciência no sistema educacional é dever do
2011 – Plano Nacional de Educação Estado e direito de todo cidadão; como já se
(PNE)
regulamenta há tempos (DECLARAÇÃO DE
Em tramitação, para “universalizar, para SALAMANCA, 1994). Não obstante as dissoa população de 4 a 17 anos, o atendimento es- nâncias, o impacto que a inclusão tem na vida
colar aos estudantes.
das pessoas e da sociedade deve ser sempre
2012 – Lei nº 12.764
considerado; já que as ações inclusivas no âmInstitui a Política Nacional de Proteção bito educacional devem (ou deveriam) ser endos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es- caradas como missão (PÉRISSÉ, 2017).
pectro Autista.
Por isso a importância dos programas
Legislação e documentos que emba- oficiais estaduais e o novo paradigma que consam a Política de Educação Inclusiva no Brasil. templa os alunos com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento e com altas haSe as leis que regulamentam a inclusão bilidades/superdotação (SEESP, 2017). Essa
de alunos com deficiência na escola percorrem visão contempla uma concepção renovada, e,
um caminho ascendente, algumas questões contudo, sempre insuficiente. A história mostra
parecem ser mais negligenciadas que outras. isso, e não há como se negar a existência de
É o caso das múltiplas deficiências que esbar- dois períodos distintos na Educação Especial
ram, muito provavelmente, nas dificuldades de : o das iniciativas isoladas e o das iniciativas
escolarização (PLETSCH, 2015).
oficiais e globais ( BERNARDES, 2010).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Considere-se que foram consultados e
analisados vasto material bibliográfico, especialmente as leis, os decretos, os projetos, as
emendas e outros documentos oficiais igualmente importantes. Também os artigos, as
teses e as dissertações foram alvo de leitura
e coleta de dados; desde que considerados
como em consonância com o referido tema e
de periodicidade recente.
Alguns documentos com data superior
a dez anos serviram de base para a análise da
evolução da questão central do trabalho e, evidentemente, para garantir uma compreensão
sincrônica da questão, ou seja como tem sido
o percurso das demandas e ações relativas à
inclusão na educação básica no Brasil, sobretudo naquilo que diz respeito ao acolhimento,
à abordagem, ao cuidado, aos princípios, às
linhas de ação e aos objetivos e prospectivas.

Vários descritores foram utilizados para
buscar esses documentos, cuja leitura se deu
ao mesmo tempo em que a observação ia
sendo feita, tais como: “necessidades especiais”, “multideficiência”, “inclusão”, “democratização”. Outros termos como “acolhimento”,
“saúde”, “educação inclusiva”, “segregação” e
“aprendizagem” também brotaram aos poucos
da leitura.
Em relação ao método, é bom ressaltar
que, por um lado, durante a leitura da literatura selecionada, muitos nomes – de autores,
especialistas e teóricos – foram referenciados
indiretamente; o que foi ampliando, paulatinamente, o âmbito da pesquisa e a força dos
argumentos. Por outro lado, foi na prática da
observação do grupo de alunos do 7° ano do
Ensino Fundamental (em unidade escolar particular de ensino da zona sul de São Paulo, no
período de março a junho de 2017) e através
das entrevistas com o corpo docente, administração e outros especialistas da instituição, que
toda a teoria pôde ser revisitada.

Essa incursão pela problemática da inclusão na escola possibilitou a reflexão acerca
da importância da formação dos profissionais,
da relevância das ações pedagógicas e das
leis reguladoras, da metodologia empregada
nesses espaços e também da compreensão
exata das demandas, habilidades e competências dos sujeitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira questão que se levanta
quando o assunto é inclusão é o de sua concepção não laica; aquela que rege, postula e
estabelece direitos e deveres por força de lei
ou qualquer outra forma de regulamentação.
O artigo 3º do Decreto 3298 de dezembro de
19991 (Lei
7853/1989) , entre outros pontos, diferencia “deficiência” de “incapacidade”, e também enumera as categorias de necessidades:
Deficiência é a perda ou anormalidade
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para
o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humano. A deficiência permanente é aquela que não permite
recuperação ou alteração apesar do aparecimento de novos tratamentos, por já ter decorrido tempo suficiente para a sua consolidação.
Já a incapacidade, é redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com
necessidade de equipamentos, adaptações,
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber
ou transmitir informações necessárias ao seu
bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. O artigo 4º do
referido decreto enumera as categorias em que
se enquadram os portadores de deficiências,
quais sejam:
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a-Deficiente físico: é o portador de alteração completa
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física;
b-Deficiente auditivo: o acometido de perda parcial ou
total das possibilidades auditivas sonoras;
c-Deficiente visual: aquele que possui diminuição da
acuidade visual, redução do campo visual ou ambas
as situações;
d-Deficiente mental: aquele cujo funcionamento intelectual é significativamente inferior à média, sendo esta
manifestação presente desde antes dos dezoito anos
de idade e associada a limitações em duas ou mais áreas de habilidades adaptativas (comunicação, cuidado
pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade,
saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e
trabalho);
e*-Deficiência múltipla: quando ocorrem associações
de duas ou mais deficiências.

Cabe ressaltar aqui que, essa denominação para se referir aos indivíduos em situação de inclusão sofreu algumas alterações. O
certo é que, hoje, oficialmente, foi retirado do
termo:
“Pessoa Portadora de Deficiência, a
palavra “portador” . O termo correto para referenciar tal grupo é, portanto, “Pessoa com
Deficiência”.

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade
e cindiu-se em modalidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracia. Uma ruptura de
base em sua estrutura organizacional, como propõe a
inclusão, é uma saída para que a escola possa fluir,
novamente, espalhando sua ação formadora por todos
os que dela participam. A inclusão, portanto, implica
mudança desse atual paradigma educacional, para que
se encaixe no mapa da educação escolar que estamos
retraçando (MANTOAN, 2003).

Tal mudança de paradigma deve ser, de
qualquer maneira, sempre constante e audaciosa. O fato é que, quando se trata de materializar
na escola as questões referentes aos indivíduos
em situação de inclusão, a palavra mais adequada que se apresenta não é “aprendizagem”,
“conhecimento”, “competência”, “habilidade”
ou “desenvolvimento”. O termo mais significativo que surge é, portanto, “experiência”. Não no
sentido de experimentar, mas de vivenciar. Não
há como se falar de educação inclusiva sem
pensar em vivência, em experiência. Uma experiência de mão dupla, que atinge certeiramente
os sujeitos envolvidos em toda e qualquer ação
inclusiva: família, escola e aluno(s). Uma experiência da qual todos,

indistintamente, podem e devem se beneficiar, não só pela validade do ato enquanto
Em atenção a última categoria supraci- “experimento”, mas, sobretudo, naquela aprentada*, Pletsch (2014), define que:
dizagem que, por ser vivida, fruto do desafio,
da concessão e partilha, torna-se “significativa”
Deficiência múltipla se caracteriza por não em função do “saber fazer”, mas sim do
um conjunto de duas ou mais deficiências – de “fazer sentido”:
ordem física, sensorial, mental, entre outras –
Segundo César, Margarida (2003): “O
associadas (BRASIL, 2006). Ou seja, é uma
condição que afeta em maior ou menor inten- certo é que não só os alunos são diferentes,
sidade o funcionamento individual e social dos mas os professores são também diferentes, e
sujeitos com essa deficiência. No Brasil, se ser diferente é uma característica humana cocomparada a outras categorias de deficiências, mum, e não um atributo (negativo) de alguns”
existem poucos estudos dedicados à deficiên- (apud RODRIGUES, 2006). Nesse sentido, toda
cia múltipla, especialmente no que se refere à e qualquer Política de Educação Inclusiva deve
análise e à avaliação dos processos de escola- considerar firmemente que, para haver inclusão,
não há de se ter rejeição. Por rejeição entenrização desses sujeitos.
da-se principalmente que, para incluir é preciso
A segunda e importantíssima questão abarcar (e abraçar) todas as possibilidades de
que se coloca é aquela que diz respeito à inevi- diferenças que possam existir – de um lado e de
tável e contínua mudança de paradigma. Nes- outro: é assim que professores devem reconsiderar o grupo- classe como um organismo renose sentido, Mantoan (2003) afirma que:
vado pelas necessidades e potencialidades do
indivíduo com NEE, cuja presença o reconfigura.
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Da mesma forma, a família e toda a
equipe profissional (que porventura precise
o indivíduo com NEE) deve estar disponível,
atenta e formada para possíveis e necessárias
trocas (metodologias, estratégias, concepções,
observações). Também os alunos devem se
“preparar” para essa vivência contínua, para
essas trocas, para essas descobertas; num
exercício frequente de alteridade. Evidentemente, também o indivíduo com NEE será modulado por essa experiência. Em suma, quando
a verdadeira inclusão acontece, ela é decisiva
e, nesse caráter, preventiva contra toda e qualquer exclusão social.
Segundo Conceição e Vitaliano (2011):
A rápida difusão que os programas de educação inclusiva tiveram no mundo mostram que os governos nacionais consideram que a educação inclusiva é a primeira
e talvez decisiva intervenção preventiva da exclusão social. Proporcionar a todas as crianças uma experiência
educativa de qualidade, não segregada e respeitadora das diferenças individuais por muito aparentes que
sejam, parece ser o meio seguro para a formação de
valores que possam ser preventivos de situações mais
tardias de ostracismo e conflito (apud RODRIGUES,
2006).

Importante sempre é se atentar para
os ganhos efetivos de direitos e também sobre as práticas e conceitos que fundamentam
tudo aquilo que se relaciona de alguma maneira com a inclusão. Nesse aspecto, variados foram os momentos de importância e conquista,
como citam Silveira e Neves (2006):
A Declaração Mundial sobre Educação para Todos
(Unesco, 1990), aprovada pela Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien –
Tailândia, no ano de 1990, e a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), firmada na Espanha em 1994,
marcam, no plano internacional, momentos históricos
em prol da Educação Inclusiva. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, art. 208, inciso III (Brasil, 1988),
o Plano Decenal de Educação para todos, 1993 – 2003
(MEC, 1993) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(MEC, 1999) são exemplos de documentos que defendem e asseguram o direito de todos à educação.
Segundo esses documentos, todas as crianças devem
ser acolhidas pela escola, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais (SILVEIRA; NEVES, 2006).

Como parte do natural amadurecimento das mudanças, foi em 1994 que os delegados da Conferência Mundial de Educação
Especial (que representavam 88 governos e
25 organizações internacionais na Espanha)
reafirmaram o compromisso para com a Educação para Todos – um importante passo para
a “desmarginalização” - endossando-o através
da assinatura da Declaração de Salamanca
(1994): “A prática de desmarginalização de
crianças portadoras de deficiência deveria ser
parte integrante de planos nacionais que objetivem atingir educação para todos. Mesmo
naqueles casos excepcionais em que crianças
sejam colocadas em escolas especiais, a educação dela não precisa ser inteiramente segregada. Frequência em regime não integral nas
escolas regulares deveria ser encorajada. Provisões necessárias deveriam também ser feitas
no sentido de assegurar inclusão de jovens e
adultos com necessidade especiais em educação secundária e superior bem como em programa de treinamento. Atenção especial deveria ser dada à garantia da igualdade de acesso
e oportunidade para menina mulheres portadoras de deficiências”.
“Desmarginalizar” significa democratizar a experiência, o que implica em mudanças
de paradigmas e ações efetivas e reais. A segregação ainda é prática comum – ainda que
carregada de certa inocência, ingenuidade ou
descompromisso; como se queira nomear.
Nessa mesma linha de raciocínio, importante entender quais os desafios da Nova
Educação inclusiva; quer sejam: a formação e
a atuação em sala de aula.
A esse respeito, Alonso (2011) sintetiza a questão acima da seguinte maneira:
O professor, como organizador da sala de aula, guia
e orienta as atividades dos alunos durante o processo
de aprendizagem para aquisição dos saberes e competências. O projeto pedagógico da escola direciona as
ações do professor, que deve assumir o compromisso
com a diversidade e com a equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a cooperação.
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Na sala de aula inclusiva, considera-se que os conteúdos escolares são objetos da aprendizagem, aos alunos
cabe atribuir significados e construir conhecimentos e
o professor assume a função de mediar esse processo.
O papel do educador é intervir nas atividades que o aluno ainda não tem autonomia para desenvolver sozinho,
ajudando o estudante a se sentir capaz de realizá-las.
É com essa dinâmica que o professor seleciona procedimentos de ensino e de apoio para compartilhar, confrontar e resolver conflitos cognitivos (ALONSO, 2011).

Ainda segundo a mesma fonte:
A disposição do professor diante da classe influencia diretamente a motivação e o comportamento dos alunos.
Para que o projeto inclusivo seja colocado em ação, é
necessário que o professor demonstre que está disponível e tenha atitude positiva para criar uma atmosfera
acolhedora na classe. Porém, é preciso lembrar que
esse novo desafio não deve ser encarado somente pelo
professor. Ele deve pertencer a uma rede de apoio e
sentir-se ajudado por toda a equipe de gestores e profissionais da educação especial (ALONSO, 2011).

O certo é que, segundo Mantoan
(2003), “A inclusão não prevê a utilização de
práticas de ensino escolar específicas para
esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de
aprender. Os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites
e explorar convenientemente as possibilidades
de cada um.”
A formação e a aquisição de conhecimentos sobre a educação inclusiva são
imprescindíveis para fundamentar a prática
pedagógica dos professores. A formação continuada possibilita ao professor a atualização e
a transformação de sua prática profissional. O
acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão permitem a ressignificação dos princípios
e a possibilidade de mudar os paradigmas já
construídos. A Qualidade da formação e as opções de atualização profissional. A educação
para a diversidade pressupõe a preparação do
professor e do sistema educacional com a: a
valorização profissional do educador, por meio
de apoio e estímulo; o aperfeiçoamento das
escolas, para a oferta do ensino; o apoio e parceria da Educação especial e a promoção do
trabalho em equipe.

Nesse sentido, Mantoan (2003) ressalta:
O sucesso dessa proposta de formação nas escolas
aponta como indicadores: o reconhecimento e a valorização das diferenças, como elemento enriquecedor
do processo de ensino-aprendizagem; professores
conscientes do modo como atuam, para promover a
aprendizagem de todos os alunos; cooperação entre
os implicados no processo educativo, dentro e fora da
escola; valorização do processo sobre o produto da
aprendizagem; e enfoques curriculares, metodológicos
e estratégias pedagógicas que possibilitam a construção coletiva do conhecimento. A avaliação dos seus
efeitos não se mede, portanto, pelo aproveitamento de
alguns alunos, os que apresentam dificuldade de aprender ou aqueles com deficiência, incluídos nas classes
do ensino regular. Embora esses casos mereçam toda
atenção, o que se almeja, acima de tudo, é saber se os
professores e demais integrantes das unidades escolares progridem pedagogicamente, atualizando a maneira
de ensinar, a partir de novas concepções e práticas
educacionais; se as escolas estão se transformando;
se os alunos estão sendo respeitados nas suas possibilidades de avançar, autonomamente, ao construírem
conhecimentos; se estes conhecimentos e outros são
produzidos coletivamente, nas salas de aula, em clima
solidário e com responsabilidade; se as relações entre
crianças, pais, professores e toda a comunidade escolar se estreitaram, em laços de cooperação, de diálogo,
que são frutos de um exercício diário de compartilhamento de seus deveres, problemas, sucessos (MANTOAN, 2003).

De uma maneira generalizada, a escola
(e se consideram aqui os pais, gestores, professores, funcionários, alunos e comunidade
no entorno) não se alinha sincronicamente às
conquistas e demandas desse grupo – o dos
indivíduos com NEE. Leis são implantadas, planos políticos pedagógicos são seguidos, planejamentos são feitos, conteúdos são escolhidos, ensinados e aprendidos, mas, em geral,
não há sincronia, não há conformidade entre
ideia e ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A esse ponto do trabalho é possível afirmar que, apesar dos desafios serem numerosos,
também a consciência ética, política, social e educativa tem se desenvolvido numa proporção
bastante considerável na sociedade, em particular na brasileira.
Não somente as leis, diretrizes, planos, programas e ações governamentais estão contribuindo para a transformação dessa consciência, mas, sobretudo, a própria prática dos cidadãos
comuns está se aprimorando. A internet e outras mídias também contribuem para esse aprimoramento e, sobretudo, a formação continuada dos professores tem contribuído para alargar esses
horizonte.
Evidentemente, se por um lado essas práticas de inclusão têm feito parte da discussão
midiática e até das escolas e outros ambientes sociais, ainda é grande o descompasso entre as
necessidades desse grupo de indivíduos em situação de inclusão e as alternativas e soluções.
O que cabe salientar aqui para que essa discussão seja validada é, de fato, o descompasso
ainda existente nas escolas no tocante à questão da inclusão – a despeito de todos os avanços.
É assim que, não raramente, fazem parte do currículo e/ou do plano político pedagógico
da escola conteúdos sobre ética e cidadania, mas, internamente, vivem-se problemas com a inclusão efetiva do aluno em sala de aula; seja porque toda a equipe compreende superficialmente
a questão da inclusão, seja porque lhe falta formação.
O certo é que o ambiente escolar é um protótipo do ambiente da sociedade. As pequenas – mas não menores – questões que se acercam em sala de aula são embriões daquelas
grandiosas vividas no macrossistema, a sociedade. Elas devem, portanto, ser valorizadas, oportunizadas e consideradas como um canal para engrandecer a experiência; não no sentido de
“experimentar” ou “testar”; mas de “ter uma vivência” única. Assim também o é com a inclusão;
assim também ela se dá: pela vivência plena com o outro. Importante é compreender que o
indivíduo em situação de inclusão é sim diferente e, como tal, deve ser trazido ao centro do
grupo, abarcado. Deve-se dar a ele a visibilidade total. Isso é vivência. Isso é experiência. Isso
é algo que toda a Comunidade deve se aperceber. Isso é algo que deve tocar, diretamente aos
sujeitos (e aqui se incluem os professores) que, imbuídos da certeza de seu papel primordial
de educador.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM TEMPOS DE CRISE

RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar importância de uma educação financeira em tempos de crise, ou seja, a educação e o planejamento são fundamentais para uma
vida tranquila e segura. O processo de educação financeira na Educação Básica se apresenta
como uma alternativa de conscientização para que o uso do dinheiro se dê de forma coerente, planejada e que faça parte do orçamento físico e jurídico. 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 Carvalho (2018), Melo (2012),
Rocha (2010), Groppelli & Nikbakht (2010), Peretti (2007), Fortuna (2005), Fonseca (2009)
dentre outros que pesquisam sobre tecnologia na educação de alunos surdos. Por meio deste
estudo foi possível perceber a importância da educação financeira em tempos de crise e de
como o planejamento ordenado e consciente ajuda as pessoas a superar a crise que assola
nosso planeta.

Palavras-chave: Educação Financeira; Planejamento; Orçamento; Administração.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Financeira indubitavelmente ocupa uma posição de destaque nas empresas, nas cooperativas e na vida das pessoas. Com uma boa administração
financeira, as empresas e as cooperativas caminham para o sucesso e sua ausência ou má execução pode representar o declínio no negócio.
Em um cenário de incertezas e restritivo decorrente da Pandemia do Covid-19, em conjunto com uma expectativa de retração econômica o assunto que iremos refletir se reveste de
crucial importância. Dado a complexidade do tema e a heterogeneidade do cooperativismo com
seus diversos ângulos apresentamos uma reflexão sobre Educação Financeira que se torna de
grande importância na vida das pessoas.
A Educação Financeira volta para a periferia em tempos de crise requer criatividade na
profissão que os adolescentes aos concluírem o Ensino Médio e/ou Curso Técnico isso ajudará
muito na equação e no equilíbrio financeiro individual e ainda poderá ajudar na educação financeira das pessoas que estão ao seu redor e com as quais estabelece suas relações.
A educação financeira pressupõe a educação que se dá para que o ser humano aprenda
a organizar o seu orçamento, sair das dívidas e fazer seus investimentos. Essa educação até
algumas décadas atrás era totalmente ignorada se torna rotina no Brasil e seu acesso é possível
por meios das Redes Sociais, em Cartilhas, em Cursos, nas notícias em geral.
Atualmente, com a crise causada pelo Coronavírus, várias tentativas estão sendo tomadas na tentativa de garantir a sustentabilidade financeira das pessoas pobres e assalariadas em
nosso país preocupa e causa muitos problemas uma vez que não se tem o capital de giro para
sanar suas necessidades básicas.
É preciso repensar e economizar em tempos da pandemia do Coronavírus em que as
pessoas estão em casa sem desenvolver suas atividades profissionais nesse tempo de crise que
requer soluções para os problemas que vão desde a administração dos ganhos até o planejamento consciente, isso requer educação financeira.
Fundamental para nossa reflexão é que problemas financeiros não se resolvem com
dinheiro, ou seja, não se resolve um problema financeiro com dinheiro e sim, com educação
financeira, portanto o seres humanos precisam serem educados financeiramente, isso é de extrema importância no tempo de crise que estamos vivenciando e que atinge outras pessoas que
dependem de nós.
O objetivo deste Artigo é possibilitar uma reflexão autônoma para que as pessoas melhorem sua vida financeira encontrando soluções criativas, rápidas e simples na resolução das lacunas financeiras que se tornam lacunas se tornando motivo de preocupação para muitas pessoas.
Vivemos em um cenário completamente diferente de qualquer crise, no entanto, é preciso ter presente que toda crise também tem oportunidades, ou seja, o próprio ideograma chinês
é dividido em duas partes: perigo e oportunidade, esse é o significado da crise.
As finanças estão a reboque de um negócio, do que a pessoa está fazendo, do que a
organização está planejando de forma estratégica. Nesse momento a gestão financeira propõe
a negociação e a redução de custos, isso significa que há uma necessidade de mudança para
a própria sobrevivência em tempos de crise.
A Educação Financeira passa a fazer parte da Grade Curricular o grande desafio é que
a prática da moda da educação financeira não se traduziu em prática na vida da maioria das
famílias brasileiras. Por fim, é possível olhar de forma diferenciada encontrando soluções de uma
forma fácil e simples para a solução de seus problemas com o intuito de fazer o percurso de
educação financeira lidando nesse momento de crise por conta da pandemia do Coronavírus
que trouxer problemas econômicos em escala mundial.
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A ECONOMIA EM TEMPOS DE CRISE
É possível e acontece de muitas pessoas terem muito dinheiro, mas não são capazes
de resolverem seus problemas se não fizerem
a opção de se educarem financeiramente.
Além de ser um momento de negociação, é um momento delicado que precisa ter
a contenção das despesas de coisas que são
supérfluas precisam ser suspensas, diminuir,
trancar nesse momento de crise gerada pela
pandemia do Coronavírus.
Me parece uma coisa boba, mas tem
se observado que no Supermercado voltaram
as listas de compras, isso ajuda nesse momento uma vez que é preciso do essencial para
a sobrevivência e não gera gastos excessivos
com custos menores com as ofertas que estão
presentes hoje nos Aplicativos:
Finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos e financeiros para maximizar a riqueza ou o
valor total de um negócio. Mais especificamente ao
usar o valor presente líquido [...] [...] para medir a rentabilidade, uma empresa maximiza a riqueza investindo
em projetos e adquirindo ativos cujos retornos combinados produzem os lucros mais altos possíveis com os
menores riscos. Na realidade, ninguém realmente sabe
quando a riqueza máxima é atingida, embora ela seja
entendida como a meta final de toda empresa. Uma
maneira de descobrir a riqueza de uma empresa é por
intermédio do preço de sua ação ordinária (GROPPELLI
& NIKBAKHT, 2010, p. 4).

O mercado reage rapidamente a todas
as informações disponíveis, sendo assim o
mercado está tomado por investidores e administradores bem informados, desse modo é importante estar atento aos melhores métodos e
estratégias eficazes para o bom desempenho.
No entanto, não se pode confundir qualidade de vida com nível de consumo. Temos
pessoas extremamente consumistas, ou seja,
consome muito e aí se pode pensar que essa
mesma pessoa tem uma vida maravilhosa, se
isso estiver dentro do orçamento está tudo certo, no entanto, se não estiver não pode ser qualidade de vida, ou seja, para tudo que se for
fazer é necessário o orçamento.

Esse orçamento pode ser feito pela média de gastos que a pessoa tem nos três meses, ou seja, a média desses três meses será
o valor do orçamento das compras do mercado, por exemplo, ou o valor do combustível ou
ainda, o valor da farmácia com isso os gastos
vão ficar dentro do orçamento da pessoa e aí,
dificilmente irá faltar dinheiro, uma vez que isso
já foi orçado, ou seja, já está no orçamento.
Existem hoje no mercado Aplicativos
Financeiros (Mobills, Spendee, Wallet, Guiabolso, Organizze, Expense IQ, Fortuno, Orçamento
Fácil, Google Keep, Google Planilhas) em que
se vai lançando e o próprio Aplicativo vai informando o percentual das metas atingidas ou
não no orçamento planejado.
Outra coisa extremamente importante
está no fato de não gastar o dinheiro antes de
recebê-lo, ou seja, as pessoas gastam no mês
contando o que vai recebê-la na frente e isso é
um erro que se comete e que deve ser evitado.
A orientação é para que haja uma organização
das contas fixas claras, na maioria das vezes
às pessoas têm medo de encarar suas finanças e quando há dívidas isso se torna mais
desafiador:
[...] Nenhum conhecimento levará você a determinado
objetivo se as suas emoções forem inadequadas para
alcançar tal objetivo; a relação com o dinheiro não é diferente. A nossa trajetória financeira se dá em três pontos: como ganhamos, como gastamos e como conservamos dinheiro. A maneira como cada um ganha, gasta
e conserva dinheiro é resultado de uma combinação de
emoções e habilidades. Emoções são traços da personalidade; habilidades são técnicas aprendidas pelo
estudo e pela experiência (MARTINS, 2004, p. 48-49).

Segundo o autor há que se ter um equilíbrio entre razão e emoção na hora de fazer
aquisição de produtos que muitas vezes após
a compra é superado e já se parte para outra busca para outro consumo, ou seja, o consumismo exacerbado vai contra os princípios
da educação financeira que é a moderação, o
equilíbrio não levando em consideração a empolgação e a emoção do momento da aquisição do bem, produto ou serviço adquirido.
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O Cartão de Crédito não é uma extensão da rede do cidadão, ou seja, é muito bom
fazer o uso do Cartão de Crédito, concede muitos benefícios, acúmulo de milhas, dots (moeda virtual) que pode ser utilizada para troca
de produtos e serviços, a utilização do Cartão
de Crédito tem que ser feita por intermédio de
uma previsão de receita, ou seja, se não há o
dinheiro para pagar a fatura que, com certeza,
vira uma bola de neve. O seu uso deve ser feito
com cuidado, de forma moderada, ou seja, as
pessoas precisam se educar financeiramente
para o seu uso.
A Especialista em Finanças Jéssica
Agliardi (2020) dá quatro dicas para a uma
possível educação financeira para não gastar
todo o salário ganho no final e/ou início do
mês:
1.Poupar e Investir – Reservar um valor
para ser investido em uma Poupança, se pode
fazer um investimento, por exemplo, o importante é guardar não importa o valor;
2.Não realizar compra por Impulso –
Isso vale tanto para mulher com para homem;
3.Controlar o seu Orçamento – Esse
controle é necessário ser feito sempre por planilhas, por caderno ou por Aplicativo Financeiro;
4.Ficar de Olho nas Despesas Fixas
e Variáveis – Isso significa que precisa estar
atento as despesas que vão ocorrendo e que
devem ser analisadas se vale a pena ou não
ter essa nova despesa.
Agliardi (2020) salienta que é preciso
cuidar das finanças, da mente, do espírito, sobretudo, nesse momento de pandemia e crise
que estamos vivendo e que estamos lutando
contra um inimigo invisível e que só a solidariedade e observância coletiva nos ajudará a vencer esse tempo difícil. A especialista financeira
sugere quatro passos para que as lacunas e
os problemas financeiros sejam solucionados
a longo prazo, são eles:

1.Fazer um Levantamento de todas as
Dívidas Existentes;
2.Organizar as Dívidas por Prioridade;
3.Verificar a possibilidade de Negociação da(s) Dívida(s);
4.Negociar com um Valor que se poupou para fazer o acerto da Dívida, ou seja, o
Pagamento pode ser feito por meio de uma
Proposta de Negociação.
De qualquer forma é necessário se ter
uma Reserva de Emergência, não há bola de
cristal para saber o que vai acontecer, o que
se sabe é que imprevistos acontecem e o ser
humano não está isento de riscos e em tempos
emergenciais se tenha recursos para poder gerir as finanças em sua sobrevivência pessoal e
coletiva.
A preocupação se aprofunda em tempos de crise quando o pai de família pensa em
como irá dar o sustento para sua família ao
menos para satisfazer suas necessidades básicas e de seus familiares nos próximos meses
ou enquanto durar a crise. A grande preocupação é como pagar as contas sem reserva,
sem salário, em casa, em isolamento social?
(AGLIARDI, 2020).

EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM TEMPOS
DE CRISE
A gestão financeira permite o controle
eficaz dos valores da empresa, ou seja, é necessário saber como o que o dinheiro entra e
como esse mesmo dinheiro sai e a forma como
esse dinheiro é utilizado (AGLIARDI, 2020).
Estamos passando por uma crise sem
precedentes na história contemporânea. A temática proposta é de extrema grandeza, de
uma grande sensibilidade na busca de temas
que poderá fazer a diferença na vida de tantas
pessoas (AGLIARDI, 2020).
A educação financeira proporciona ao
ser humano o momento certo para se ter determinado objeto, para consumir, aqui pode se
refletir por meio da metáfora da colheita, do
campo, do plantio, do trabalho que tem por
trás do produto, do zelo, na lida com a vida do
campo para a semente possa gerar frutos e
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concretizar sonhos, realizar as utopias da vida
por meio do dinheiro que ainda, até bem pouco
tempo atrás era tratado como tabu nas famílias, pelas pessoas (AGLIARDI, 2020).
Existe uma diversidade de conexões
dessa questão com a lida do dinheiro que
passa por todas as camadas sociais. Temos
histórias diferentes, viemos de contextos familiares diferentes e em muitos desses contextos
se possibilitou de forma limitada uma orientação financeira e há outras famílias que não tem
esse tipo de experiência e isso vai sendo adquirida na caminhada, no processo, na raça,
na luta pela própria sobrevivência e isso acaba
gerando um desafio muito grande que perpassa a questão pessoal e familiar para as nossas
as nossas atividades profissionais (AGLIARDI,
2020).
A correlação da educação financeira
na pessoa física e na pessoa jurídica, ou seja,
a pessoa jurídica, o CNPJ ele é sempre gerido
pela pessoa física, por um gestor e é muito interessante pensar que as pessoas misturam as
finanças pessoais com a empresa. Ocorre que
o empreendedor ao ver o dinheiro entrando em
caixa e muda o seu padrão de vida, muda o
carro, a escola, os lugares que frequenta, começa a fazer viagens e aquisições e o dinheiro vai saindo do fluxo de caixa da empresa e
nessa situação que ocorre a correlação entre
a pessoa física e a pessoa jurídica (AGLIARDI,
2020).
Passamos por um arroxo, esse enxugamento da liquidez que estamos passando é
prioritário o monitoramento, se antecipar e ser
proativo com as entradas e as despesas e a aí
daqueles que não tem reservas, e isso infelizmente é a maioria da nossa população brasileira, maioria da população mundial. Estudos
publicados em Abril revelam que 66% das famílias brasileiras estão endividadas com mais de
70 milhões de brasileiros inadimplentes com
o número do CPF comprometido. As pessoas
perdem essa noção e começa o sofrimento por
conta da limitação de mercado e a limitação de
acesso (AGLIARDI, 2020).

Sabemos que existe uma diferença
entre endividamento e inadimplência. Existem
pessoas que afirmam que estão só endividadas, no entanto, se encontro com seu orçamento todo comprometido em dívidas e aí, é
um pulinho para cair na inadimplência. Existem
milhões de pessoas que estão na corda bamba
e qualquer deslize se cai para a inadimplência.
Passamos um momento de muita fragilidade e, por outro lado, vivemos em um país
onde a maioria da população brasileira gasta
mais do que ganha e isso leva a pessoa a viver
em um padrão de vida que o próprio orçamento não permite, não tem o equilíbrio necessário
e aí o endividamento vem de uma dia para o
outro.
Vivemos em um país de ostentação,
manter a imagem, a pose, o consumismo que
é estimulado pelo Mercado, há que se ter presente que o consumo vai até aonde o ser humano supre sua necessidade, a partir daí já é
consumismo. Logo, a acumulação não é necessidade, mas pode ser ostentação e consumismo desenfreado. O consumismo está ligado as questões psicológicas que a priori às
questões financeiras.
Qual é a realidade financeira do ser humano hoje? E das famílias? Qual é a situação
que se deseja alcançar? É preciso estabelecer
sonhos. Escrever os sonhos é uma forma de ir
ao seu encontro para concretização, para satisfação de metas estabelecidas e planejadas.
O modelo mental a partir das adaptações pós-covid-19 está exigindo uma mudança
adaptativa muito grande e exigente para nos
superar, recriar, criar, inventar, esperar, inventar,
aprender a esperar. Ponto de partida essencial
para qualquer pessoa e qualquer família, o que
nós vamos ter e o que poderemos gastar? Isso
pode ser levado também para a pessoa jurídica, uma vez que a pessoa física está sempre
na corda bamba, tentando se equilibrar entre o
ter o ser, ente o ter e não ter, entre o consumo
e o consumismo.
Não temos uma cultura de planejar
para ter uma reserva. A cultura do brasileiro é
que tudo que ganha gasta, ou gastará mais do
que ganha. É extremamente importante e pertinente a observação dos quatro passos que
são:
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1.Identificar, Planejar – Escrever, anotar
colocar no papel todas as despesas pessoais
e familiares;
2.Mudar, Aplicar – Quanto precisaria
constituir uma Reserva Financeira
3.Monitorar – Se tornar os guardiões
da Economia em Casa.
4.Comemorar – Qual era a situação e
o que aprendemos ao planejar, definir sonhos,
estabelecer metas, ajustar as coisas para alcançar os resultados. Definir um outro sonho e
partir para sua concretização.
O reflexo desta crise que teve o seu início com a infestação de pessoas por um vírus
que tem uma letalidade mortal e que aumenta a cada dia e que vai se alastrando, o seja,
os seres humanos estão vendo o reflexo desta
crise que inicia exatamente com a vulnerabilidade da saúde frente ao Coronavírus em que
a Pandemia fez com que ocorresse de uma
hora para outra o fechamento de empresas,
escolas, universidades, lojas, academias, tudo
foi conduzido de acordo com a Organização
Mundial da Saúde – OMS ao isolamento social.
O cenário de tempos difíceis começa
com a China apresentando ao mundo a vulnerabilidade do vírus, o Covid-19 fazendo vítimas
e se alastrando, e, o pior, é que a China é o
nosso maior importador, ou seja, a segunda
maior economia global, isso vai refletindo e direcionando para um cenário de tempos difíceis
em que a crise afetará a todos indistintamente.
É consenso de todos que em cenários
de tempo de crise há um aumento exponencial no desemprego, há redução salarial, não
é fácil a relocação no novo emprego, não há
a manutenção do faturamento que se estava
acontecendo de forma constante.

A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NA VIDA DO SER
HUMANO
Segundo Melo (2012), é preciso ter
calma para resolvermos os problemas financeiros que chegam até nossa vida e que nos
afeta, e também interfere nas relações que estabelecemos em nosso dia-a-dia, essa crise,
com certeza não é a última que nós passamos,
daí a necessidade de nos educarmos financeiramente para tratar com o dinheiro, ou seja, na
Educação Financeira se respeita o dinheiro.
Não se ganha dinheiro do dia para noite, ninguém fica rico trabalhando do dia para a
noite, não jogar toda as economias com o risco
de perder todo o seu patrimônio se constitui no
princípio primordial da educação financeira. É
preciso aceitar o que está acontecendo, mas
isso não significa concordar, permitir e aceitar
caminhos e tomadas de decisões erradas:
[...] O conhecimento perfeito das disponibilidades ou
faltas de recursos, permite o melhor gerenciamento, ou
seja, buscar recursos ou fazer investimentos, adiar compromissos, antecipar projetos, montar um orçamento visando a solução de problemas, planejar investimentos,
antecipar-se aos problemas, não ser pego de surpresa,
montar um planejamento visando atingir metas. Especialmente devido ao fato de que o mercado financeiro
tornou-se nas últimas décadas mais dinâmico e complexo[...], (MELO, 2012).

A Educação Financeira no Brasil é um
tabu a ser vencido a começar pelos grandes
escalões do Governo Federal, um exemplo de
desperdício e de gastos excessivos sem administração do dinheiro público está no Cartão Corporativo da Presidência da República
(MELO, 2012).
Temos que enfrentar o problema do
consumismo, enfrentar o desejo que se satisfaz no desejo de querer a compra, de querer o
bem, de querer o serviço, de querer o produto.
O hábito do controle financeiro pessoal é um
desafio e passa pela educação financeira com
um trabalho de conscientização que é para
pessoa física e jurídica que precisa se educar
para gastar com moderação, com consciência,
com cuidado (MELO, 2012).
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Somos feitos de escolhas e essas escolhas envolvem as finanças, principalmente
quando nossos desejos são movidos pelo econômico, ou seja, o dinheiro concretiza os desejos e sonhos. Segundo Groppelli & Nikbakht
(2010) Cuidar e aprender a ligar com o dinheiro
é primordial para uma vida financeira saudável:
Finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos e financeiros para maximizar a riqueza ou o
valor total de um negócio. Mais especificamente ao
usar o valor presente líquido [...] [...] para medir a rentabilidade, uma empresa maximiza a riqueza investindo
em projetos e adquirindo ativos cujos retornos combinados produzem os lucros mais altos possíveis com os
menores riscos. Na realidade, ninguém realmente sabe
quando a riqueza máxima é atingida, embora ela seja
entendida como a meta final de toda empresa. Uma
maneira de descobrir a riqueza de uma empresa é por
intermédio do preço de sua ação ordinária (GROPPELLI
& NIKBAKHT, 2010, p. 4).

A administração financeira gerir os recursos e capitais da empresa e dos cidadãos
concretizando o sucesso e o futuro de uma
organização, de uma pessoa tendo o cuidado
tanto da pessoa física, como da pessoa jurídica a inadimplência. A independência financeira
para quem almeja a riqueza o controle, a administração financeira são primordiais:
Para que qualquer plano de Gestão Financeira Pessoal funcione é preciso saber claramente onde e como
gastamos nosso dinheiro. Identificando as despesas
inúteis, facilmente nossa vida passará a ficar menos
apertada. A Gestão Financeira Pessoal nada mais é do
que um planejamento, análise e tomada de decisões
relacionadas à gestão do dinheiro. Realizando uma boa
gestão no equilíbrio entre as receitas e despesas, ou
seja, entre o que se ganha e o que se gasta, você conseguirá enxergar as reais necessidades eliminando de
vez o desperdício (EDUCAÇÃO, 2020).

É fundamental o controle sobre os ganhos e gastos em que o gerenciamento das
finanças pessoais acarreta o equilíbrio das
contas, podendo perceber onde estão os erros para poder corrigi-los. Para Martins (2004)
a administração pessoal, individual ou empresarial exige o comprometimento caso contrário
não há uma boa administração financeira e o
planejamento do orçamento pessoal de acor-

do com o mercado atualizando o conhecimento de forma rápida e constante se estendendo
por toda a vida.
É preciso ou se deveria passar pela crise de forma leve, sem adoecer, de forma autônoma com os autônomos que neste momento
estão literalmente parados. A economia está
em crise, em recessão por conta da pandemia se percebe que muitas vezes a crise chega
e nos pega de surpresa e não temos reserva
para uma emergência como a que a crise que
estamos vivendo.
Lembro da preocupação da natureza
que se expressa na extraordinária Fábula que
exemplifica a crise que estamos passando “A
Cigarra e a Formiga”. Esopo (2010), nos apresenta a cigarra e a formiga na versão de Ruth
Rocha:
A Cigarra e a Formiga – Esopo (Versão Ruth Rocha)
A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga
juntava seus grãos.
Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer.
A formiga então perguntou a ela:
— E o que é que você fez durante todo o verão?
— Durante o verão eu cantei — disse a cigarra.
E a formiga respondeu:— Muito bem, pois agora dance!
MORAL DA HISTÓRIA: Trabalhemos para nos livrarmos
do suplício da cigarra, e não aturamos a zombaria das
formigas (ROCHA, 2010).

É de fundamental importância ao ser
humano conhecer os seus gastos, saber quando se gasta por mês e se é possível iniciar a
atividade de fazer um planejamento financeiro,
ou seja, dar orçamento para o limite dos gastos
diário para saber o curso de vida que pode ser
individual ou em e na família:
Os conhecimentos básicos de finanças pessoais não
devem ficar restritos aos especialistas da área financeira. Qualquer pessoa, independentemente de sua atividade profissional, deve conhecer os princípios básicos
necessários à administração de sua vida financeira. É
extremamente importante que se saiba poupar, escolher os investimentos que geram a melhor rentabilidade, administrar os riscos nessas operações, além de se
enquadrar no perfil de investidor que melhor se adapte
aos seus objetivos de curto e longo prazo (FORTUNA,
2005, p. 19).
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Em nossa vida pessoal, em nossa família o ato de planejar financeiramente necessita
de alguém sentar, planejar, controlar, economizar, ter consciência de quais são as fontes de
renda, não existe uma fórmula mágica e que
possa ser compartilhada, isso parte de cada
ser humano e para cada ser humano ela funciona e tem uma aplicabilidade diferenciada:
Muitas pessoas passam dificuldades, se quebram, não
conseguem ter uma melhor qualidade de vida, porque
desconhecem totalmente o assunto. A ignorância financeira com a preguiça leva o ser humano à pobreza.
A falta de capacidade de administrar seus próprios recursos é o resultado do analfabetismo financeiro. Poucos conhecem e sabem efetivamente administrar seu
dinheiro (PERETTI, 2007, pp. 15-16).

É a autorresponsabilidade, ou seja,
em uma empresa, “no financeiro o verbo não
é confiar é conferir”, isso significa que se deixa a pessoa fazer, mas é necessário conferir o
que a pessoa está fazendo. É poupando que
se conquistam e se concretizam os sonhos. O
conhecimento de como administrar as finanças
deveria ser comum por todos os seres humanos.

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 proposta no sentido de
dar respostas para alguns problemas que surgem com os alunos no processo de aprendizagem, ressaltando que o maior problema está
no sistema educacional que garante o acesso
pela legalidade da lei só que na concretização
do acesso os problemas aparecem e muitas
vezes impossibilitam e/ou dificultam a educação financeira dos alunos no Ensino Regular.

Artigo. Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, obras e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão acerca da
inclusão no processo de ensino-aprendizagem
abordada na presente pesquisa.
Diante do que o mundo está vivendo,
agir com consciência e com o conhecimento
adquirido por meio de uma educação financeira consciente ajuda o ser humano a se equilibrar financeiramente e ainda poder ajudar seus
familiares, parentes, amigos, comunidade com
a redução de gastos e excessos.
O ser humano é um ser essencialmente visionário, ou seja, nos consumimos com os
olhos, a partir do olhar surge o desejo do consumo e por intermédio do dinheiro adquirimos
bens, produtos e serviços de forma compulsiva
que se ressignificada, tratada, educada de forma consciente trará grandes realizações para
o ser humano.
Em tempo de crise cabe ao ser humano olhar mais para o que os olhos conseguem
enxergar, por isso que muitas vezes a ganância
financeira faz que muitas pessoas perderem
tudo na sua vida. É necessário emanar, pensar, falar, escrever e postar coisas positivas, o
negativismo quando pronunciado ecoa na vida
do ser humano.
Não importa o momento que estamos
vivendo, importa o que cada ser humano faz
com a vida que lhe é dada, nesse momento
é urgente a solidariedade, o “estar com” para
juntos experimentarmos o equilíbrio, a tranquilidade de forma estruturada para que por meio
da educação financeira possamos vencer a crise que nos assola.

A presente pesquisa conta com os
aportes teórico metodológicos dos trabalhos
de Beyer (2005); Carvalho (2003); Mantoan,
(2003, 2006, 2011); Sassaki (1999) entre outros que abordam a temática proposta neste
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.

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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O DOCENTE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
VIDA DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões a respeito da tão importante Profissão docente e
suas contribuições na vida de crianças, jovens e adultos. Um modelo é uma pessoa que nos
inspira e nos encoraja a lutar pela grandeza, a viver o máximo de nosso potencial e a ver o melhor de nós mesmos. Um modelo é alguém que admiramos e que aspiramos a ser. Aprendemos através deles, através de seu compromisso com a excelência e através de sua capacidade
de nos fazer perceber nosso próprio crescimento pessoal. Nós procuramos por conselhos e
orientação. Um modelo pode ser qualquer um: um pai, um irmão, um amigo, mas alguns de
nossos modelos mais influentes e que mudam a vida são os professores.

Palavras-chave: Profissão Docente; Professores; Modelo.
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INTRODUÇÃO

Q

uando você pensa no tipo de professor que gostaria de ser, quem vem à mente?
O professor de matemática que o ajudou a conquistar frações? O professor de
inglês que escreveu ótimos comentários em suas histórias? O professor que o
ajudou a descobrir um novo esporte, hobby, talento - ou talvez até o cutucou em sua carreira
atual?
Os professores são indiscutivelmente os membros mais importantes da nossa sociedade. Eles dão propósito às crianças, os preparam para o sucesso como cidadãos de nosso
mundo e inspiram neles um desejo de fazer o bem e ter sucesso na vida. As crianças de hoje
são os líderes de amanhã, e os professores são o ponto crítico que prepara uma criança para
o seu futuro.
Os professores acompanham os alunos em cada estágio crucial do desenvolvimento. De
seis a oito horas por dia, cinco dias por semana, você como professor está prestes a se tornar
uma das pessoas mais influentes na vida de seus alunos. Depois dos pais, os filhos aprenderão
primeiro com você, o professor da escola primária .
Então, como professor do ensino médio , você guiará os alunos por mais uma transição
importante: a adolescência. À medida que as crianças se tornam jovens, aprendendo no ensino
médio e no ensino médio , você responde às perguntas deles, ouve os problemas deles e ensina sobre essa nova fase de suas vidas. Você não apenas observa seus alunos crescerem, mas
também os ajuda a crescer.
Muito do que os alunos aprendem com seus melhores professores não é detalhado em
um plano de estudos. Os professores que nos ajudam a crescer como pessoas são responsáveis por transmitir algumas das lições mais importantes da vida. Durante os anos iniciais da escola, os alunos encontram, talvez pela primeira vez, outras crianças da mesma idade e começam
a formar algumas de suas primeiras amizades:
O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos e
sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos bem, os inúmeros erros
de percepção que nos vem de nosso sentido mais confiável, o da visão (MORIN, 2003, p. 20).

Como professor, você mostrará a seus alunos como se tornar independente e formar
seus próprios relacionamentos, você os guiará com cuidado e intervirá quando necessário. A
escola é tanto um lugar de aprendizado social quanto de aprendizado acadêmico, e isso é verdade, não apenas em nossos primeiros anos de educação, mas durante toda a faculdade (MORIN,
2003, p. 20).
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Armado com uma administração solidária e instruída, não há limite para a influência que
um professor pode ter na vida de um ou muitos alunos. Embora a influência de um professor na
esfera social da escola diminua à medida que os alunos amadurecem, essas lições iniciais ainda
têm um efeito sobre como irão interagir com outras pessoas no futuro (MORIN, 2003, p. 20).
Professores são fontes de experiência. Eles já foram para onde os alunos estão indo,
passaram pelo que passaram e estão em posição de repassar lições, não apenas sobre o assunto, mas lições sobre a vida. As crianças carregam o que aprendem desde cedo pelo resto
de suas vidas. Eles usaram o que aprenderam para influenciar a sociedade. Todo mundo sabe
que os jovens de hoje se tornarão os líderes de amanhã, e os professores terão acesso para
educar os jovens nos seus anos mais impressionáveis - seja no ensino pré-escolar, no ensino
extracurricular, no esporte ou em aulas tradicionais (MORIN, 2003, p. 20).
Os professores têm a capacidade de moldar líderes do futuro da melhor maneira para a
sociedade construir gerações futuras positivas e inspiradoras e, portanto, projetar a sociedade,
tanto em escala local quanto global. Na realidade, os professores têm o trabalho mais importante
do mundo. Aqueles que têm impacto nos filhos da sociedade têm o poder de mudar vidas. Não
apenas para essas crianças, mas para a vida de todos (MORIN, 2003, p. 20).
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COMO ENSINAR: UM DESAFIO
Ao abordarmos o assunto ensino e
aprendizagem no âmbito escolar, nos referimos
a um processo diferenciado da forma de como
se ensina e aprende em casa, com a família ou
amigos, no ambiente em que se vive, com brinquedos e meios de comunicação (SANTOS,
1985).

O método científico assenta na redução da complexidade. O mundo é complicado e a mente humana não o
pode compreender completamente. Conhecer significa
dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou. Já em Descartes uma das regras do método consiste em dividir
cada uma das dificuldades em tantas parcelas quanto
for possível e requerido para melhor as resolver (SANTOS, 1985, p. 5).

É importante ressaltar que a atuação
docente pode ou não promover a aprendizagem dos alunos. Quando o professor reconhecer importância de envolvê-los, mobilizar seus
processos de pensamento, explorar todas as
dimensões e oportunidades de aprendizagem,
fizer ou refazer percursos, criar e renovar procedimentos e olhar seu grupo-classe a partir
de suas próprias características, estará propiciando aprendizagem (SANTOS, 1985).

A escola tem um modo específico e especial de organizar e propor situações para que
ocorra a aprendizagem de determinados conteúdos culturais. A questão central da escola é
o ensinar e o aprender. Para que uma aprendizagem ocorra é necessário um bom planejamento, sustentado no trabalho do coletivo dos
educadores. De cada professor é exigido um
sério preparo profissional que garanta o saber
e o saber-fazer, ou seja, domínio do conteúdo
Modificar a prática não significa abane da metodologia de ensino (SANTOS, 1985). donar de uma vez tudo aquilo que já faz parte
de sua formação anterior. Novas práticas não
Se o professor não tiver o domínio do se instalam de um momento para o outro. Muiconteúdo não será capaz de selecionar, se- tas vezes o professor pensa mais adiante, mas
quenciar e dosar o que vai ensinar, não conse- ainda repete em sala de aula o que viveu como
gue flexibilidade na escolha e no emprego de aluno. Para nós educadores é sempre possível
caminhos seguros para promover a aprendiza- e necessário prever e organizar as situações
gem em sala de aula. A metodologia de ensino de aprendizagem, mas nem sempre podemos
que o professor adota é exclusivamente própria prever a maneira de conduzir uma aula ou um
de como o mesmo trata o ensino, como é seu processo de estudo. Aquilo que se mostrou
posicionamento e sua atitude diante do proces- mais eficaz numa situação, pode não surtir o
so (SANTOS, 1985).
mesmo efeito em outra (SANTOS, 1985).
O professor que entende a educação
como prática social, transformadora e democrática trabalha com seus alunos na direção
da ampliação do conhecimento, incluindo
conteúdos de ensino à realidade, escolhendo procedimentos que assegurem a aprendizagem efetiva. Sabendo que conhecimento,
desenvolvimento e aprendizagem são processos relacionados entre si, que acontecem por
construção e interação, o professor privilegia
conteúdos significativos e integra ao trabalho
em sala de aula situações desafiadoras, problematizadoras, prevendo interações com os
alunos e deles entre si, e com o conhecimento:

Não há modelos gerais, aplicáveis em
qualquer situação, pois cada sala de aula é única: cada professor é diferente, os alunos não
são iguais nem podem ser idealizados. Cada
um tem sua história, trajetória escolar, pontos
de vista e estilos cognitivos diferentes. Além
disso, não se pode esquecer das condições
do ambiente em que ocorrem as interações e
a aprendizagem. Estas tornam singular o trabalho com cada grupo-classe: a atividade do professor não deve se repetir sempre, sem novidades ou desafios.Os interesses que as crianças,
jovens e adultos manifestam no cotidiano dão
vida ao currículo. Conciliar esses interesses
com os objetivos das atividades planejadas é
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um grande desafio; fazer com que cada situação de ensino seja uma experiência nova, é
o que dá, ao trabalho de cada professor, um
sabor original e único (SANTOS, 1985).

tos pode ser maior ou menor, dependendo das
possibilidades que apresentem para desencadear ou enriquecer o estudo dos conteúdos
curriculares (LIBÂNEO, 2004).

Não é possível então, padronizar práticas pedagógicas. Mas sempre é interessante
refletir sobre elas. Os procedimentos adotados
em uma determinada situação costumam revelar caminhos que são frutos da criatividade do
professor e mostram maneiras originais de desencadear a aprendizagem, compatíveis com a
concepção de educação que o professor adote. O currículo escolar compõe-se de conteúdos sequenciados, articulados, selecionados
pela escola como sendo os mais significativos
nas diversas áreas do conhecimento. Tais conteúdos são apresentados em situações de ensino especialmente preparadas pelo professor,
levando em conta as características e necessidades dos alunos (SANTOS, 1985).

Na relação ativa com o novo, o contato
com várias fontes, as explicações do professor,
as discussões em grupo ou outras atividades
devem permitir ao aluno entender, localizar e relacionar informações, tirar conclusões, ampliar
sua compreensão, ou seja, apropriar-se dos
conteúdos culturais básicos, com isso o aluno
estará aprendendo a aprender para encontrar
sozinho o caminho para outras aprendizagens.
O professor tem que levantar hipóteses, dando
dicas para que o aluno consiga concluir o seu
pensamento sozinho, claro que da sua forma,
pois só assim ele vai conseguir construir o seu
próprio conhecimento e se apropriar daquilo
que ele mais deseja e gosta (LIBÂNEO, 2004).

O DOCENTE E A EDUCAÇÃO
Em geral, as situações de aprendizagem são desencadeadas a partir de questões
já selecionadas e programadas no currículo.
Podem ter união com um fato que desperte o
interesse da classe, ou por um assunto que se
revele oportuno. Uma boa forma para decidir
e verificar a relação entre as questões novas
e o que já foi programado: se forem possíveis
entradas para algum assunto, se exemplificam
e ampliam a abordagem de outro, se permitem
integrar conteúdos de diferentes áreas. É bom
deixar claro que todo programa deve ser flexível para permitir novos arranjos ao longo de
sua execução (LIBÂNEO, 2004).

De acordo com Cantor et al.( 2018), a
educação é um processo sem fim. Não pára
depois de se formar e começar uma carreira.
Por meio da educação continuada, indivíduos
com espírito de carreira podem melhorar constantemente suas habilidades e se tornar mais
proficientes em seus empregos.

Os professores são os melhores modelos para os alunos. O fato de os alunos entrarem em contato com muitos tipos diferentes de
professores em sua carreira acadêmica significa que, mais provavelmente do que não, haverá um professor que falará com eles (CANTOR
Quando o momento não é oportuno et al. 2018).
porque há outro tema sendo estudado, é interessante identificar, junto com a classe, o que
A conexão professor-aluno é inestimáestá provocando interesse para uma futura vel para alguns estudantes, que de outra forma
exploração. Podem aparecer, então, assuntos podem não ter essa estabilidade. Os profesque não tenham relação imediata com o que sores permaneceram positivos para os alunos,
foi programado. Se forem situações significati- mesmo quando as coisas parecem sombrias.
vas para os alunos, será possível fornecer algu- Um grande professor sempre tem compaixão
mas explicações através de leitura, discussão por seus alunos, compreensão da vida pesou vídeo e retomar o estudo em andamento. O soal de seus alunos e apreço por seus objetitempo de abordagem dos assuntos não previs- vos e realizações acadêmicas. Os professores
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são modelos para as crianças serem positivas,
sempre se esforçarem mais e alcançarem as
estrelas. Conhecimento e educação são a base
de todas as coisas que podem ser realizadas
na vida. Os professores fornecem o poder da
educação aos jovens de hoje, dando-lhes a
possibilidade de um futuro melhor (CANTOR et
al. 2018).
Os professores simplificam o complexo e tornam conceitos abstratos acessíveis
aos alunos. Os professores também expõem
as crianças a ideias e tópicos com os quais
elas poderiam não ter entrado em contato. Eles
podem expandir seus interesses e pressionar
seus alunos a fazerem melhor. Os professores não aceitam o fracasso e, portanto, é mais
provável que os alunos tenham sucesso. Os
professores sabem quando pressionar os alunos, quando dar um empurrãozinho gentil na
direção certa e quando deixar que os alunos
descubram isso por conta própria. Mas eles
não vão deixar um aluno desistir (CANTOR et
al. 2018).

Em função das experiências, as capacidades cerebrais e humanas crescem ao longo de todo o continuum de desenvolvimento e
em todo o espectro de desenvolvimento (físico,
cognitivo, afetivo) de maneiras interativas. O
que acontece em um domínio influencia o que
acontece em outros. Por exemplo, as emoções
podem desencadear ou bloquear o aprendizado. As emoções e os contextos sociais moldam as conexões neurais que contribuem para
a atenção, concentração e memória, para a
transferência e aplicação de conhecimento
(CANTOR et al. 2018).

Compreender como os processos de
desenvolvimento se desenrolam ao longo do
tempo e interagem em diferentes contextos
pode contribuir para projetos mais favoráveis
para ambientes de aprendizado. Além disso,
as tendências gerais de desenvolvimento são
modificadas por interações entre aspectos únicos da criança e seus contextos de família, comunidade e sala de aula. Como resultado, as
crianças têm necessidades e trajetórias individuais que exigem instruções e apoios diferenNo campo da administração educaciociados para permitir um crescimento ideal em
nal do ensino fundamental e médio, é particucompetência, confiança e motivação (CANTOR
larmente importante que os administradores
et al. 2018).
escolares incentivam os professores a buscar
o desenvolvimento profissional, não apenas
Cada período da vida humana é caracpara garantir os melhores resultados de aprenterizado por comportamentos que refletem esdizagem para seus alunos, mas também para
serem mais eficazes e satisfeitos em vários ou- truturas cognitivas qualitativamente superiores.
tros aspectos de seus alunos (CANTOR et al. Nos dois primeiros anos de vida, o desenvolvimento da inteligência pode ser compreendido
2018).
como incorporando os períodos anteriores. O
O desenvolvimento profissional trans- novo período não substitui o velho, mas o suforma os professores em educadores melhores pera. Da mesma forma, cada ciclo do desene mais aptos, permitindo que eles criem ins- volvimento ajuda a explicar o próximo. Assim
truções de curso relevantes e personalizadas acontece durante todo o curso do desenvolvipara os alunos de hoje. Os principais insights mento cognitivo (CANTOR et al. 2018).
da ciência do aprendizado e do desenvolviO educador precisa agir frente às nemento são que o cérebro e o desenvolvimento
de inteligências e capacidades são maleáveis cessidades apresentadas, tomando a iniciativa
e o “desenvolvimento do cérebro é um proces- de trabalhar com os alunos, com os outros proso dependente da experiência” (Cantor et al., fessores e com a comunidade, na tentativa de
2018, p. 5), que ativa vias neurais que permi- modificar ou melhorar esta situação pela qual
tem novos tipos de pensamento e desempe- a escola e o aluno passam. Os professores de
nho.
Ensino Fundamental II, precisam encorajar-se
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social e politicamente, percebendo as possibilidades da ação social e cultural, na luta pela
transformação das estruturas opressivas da sociedade na qual estão inseridos (CANTOR et
al. 2018).
É essencial que o professor tenha conhecimento sobre as principais teorias e práticas que estudam a aprendizagem e o desenvolvimento, podendo estimular os aprendizes
para a produção de informações. As atitudes
do professor em sala de aula são determinantes para despertá-los e incentivá-los:
É esta percepção do homem e da mulher como seres
“programados, mas para aprender” e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz entender
a prática educativa como um exercício constante em
favor da produção e do desenvolvimento da autonomia
de educadores e educando” (FREIRE, 2006, p. 145).

Outro fator que desperta o estímulo
de ambos os sujeitos do processo escolar é a
relação professor-aluno que também será proveniente das práticas pedagógicas do cotidiano. É fundamental que o professor conheça ao
máximo a realidade de cada aluno para que
possa desenvolver e utilizar ferramentas que
reduzam a defasagem no aprendizado. Dentre
essas ferramentas, a comunicação colabora,
de forma acentuada, para que professores e
alunos consigam conviver dentro da sala de
aula de forma atraente. Durante sua formação
o contato que professores de História têm com
outros campos do conhecimento devem ser
utilizados como instrumentos para transformar
a coexistência na sala de aula em algo prazeroso (FREIRE, 2006).

Uma implicação central para os educadores é que o sistema de desenvolvimento
integrado e dinâmico é idealmente suportado
quando todos os aspectos do ambiente educacional suportam todas as dimensões do desenvolvimento infantil. Isso exige uma abordagem
profundamente integrada da prática, que apoie
toda a criança em escolas e salas de aula que
funcionem de maneira coerente e consistente
para construir relacionamentos fortes e comunidades de aprendizado; apoiar o desenvolvimento social, emocional e cognitivo; e fornecer
um sistema de apoio, conforme necessário,
para o desenvolvimento saudável, relacionamentos produtivos e progresso acadêmico
(FREIRE, 2006).

A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO
Quando os professores são solicitados a explicar por que escolheram a educação
como carreira, não há como dizer qual pode
ser a resposta. Pessoas diferentes escolhem
o ensino por diferentes razões, mas uma coisa
é certa, não importa qual seja o motivo, o resultado final é o mesmo. O ensino é uma carreira desafiadora, mas altamente gratificante, e
os professores em todos os lugares atestam a
satisfação que é sentida por saber que estão
lançando as bases do futuro das crianças (LIBÂNEO, 2004).

Uma das partes mais importantes do
ensino é ter dedicação. Os professores não
apenas ouvem, mas também treinam e orientam seus alunos. Eles são capazes de ajudar
a moldar objetivos acadêmicos e se dedicam
a fazer com que seus alunos os alcancem. Os
O professor dos primeiros anos da Edu- professores têm paciência com os alunos e
cação Básica deve ficar atento aos livros didá- compreendem quando um conceito não está
ticos, pois com a consolidação do capitalismo, sendo adotado:
o livro tornou-se uma mercadoria. A cada início de ano letivo, há uma variedade enorme de
exemplares de todas as disciplinas disponíveis
no mercado. Além disso, vários profissionais
estão envolvidos na produção desses livros o
que compromete a qualidade dos conteúdos
ali contidos (FREIRE, 2006).
1140

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

É preciso resgatar a profissionalidade do professor, reconfigurar as características de sua profissão na busca
da identidade profissional. É preciso fortalecer as lutas
sindicais por salários dignos e condições de trabalho.
É preciso, junto com isso, ampliar o leque de ação dos
sindicatos envolvendo também a luta por uma formação
de qualidade, de modo que a profissão ganhe mais credibilidade e dignidade profissional. Faz-se necessário,
também, o intercâmbio entre formação inicial e formação continuada, de maneira que a formação dos futuros
professores se nutra das demandas da prática e que
os professores em exercício frequentem a universidade
para discussão e análise de problemas concretos da
prática (LIBÂNEO, 2004, p. 10).

Os professores fazem o que fazem porque
querem ajudar os outros. Eles não estão ensinando para reconhecimento ou salário, mas porque
têm uma paixão pela juventude e pela educação.
Os professores geralmente acreditam no poder
da educação e na importância de proporcionar
às crianças bons exemplos e estão ensinando por
causa dessa crença. Eles são dedicados à causa
(LIBÂNEO, 2004).
Finalmente, a dedicação dos professores
é demonstrada por seus hábitos de trabalho 24
horas por dia. Os professores não param de trabalhar quando a campainha da escola toca. Eles
estão classificando trabalhos, fazendo lições e se
comunicando com os pais depois da escola e nos
fins de semana. A maioria dos professores chega
mais cedo do que a escola começa a marcar o
dia e prestar assistência extra aos alunos com dificuldades. Os professores são capazes de ver os
pontos fortes e fracos de cada criança e podem
fornecer assistência e orientação para fazê-los
acelerar ou aumentá-los. De acordo com Pimenta
(1999, p. 18):
Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar
como contribuição ao processo de humanização dos
alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes fazeres
docentes a partir das necessidades e desafios que o
ensino como prática social lhes coloca no cotidiano.
Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da
teoria da educação e da didática necessários para a
compreensão do ensino como realidade social, e que
desenvolva neles a capacidade de investigar a própria
atividade para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo
contínuo de construção de suas identidades como professores (PIMENTA, 1999, p. 18).

Eles ajudarão a revelar as melhores habilidades do aluno e a ensinar valiosas habilidades para a vida, como comunicação, compaixão, apresentação, organização, instruções
e muito mais. Eles também são uma fonte de
inspiração e motivação. Os professores inspiram os alunos a se saírem bem e os motivam a
trabalhar duro e manter seus objetivos acadêmicos nos trilhos (PIMENTA, 1999).
A escola primária é onde tudo começa. Os primeiros professores de uma criança
são as pessoas que definirão o padrão para o
aprendizado. Eles têm a capacidade de instilar
amor pela escola, mas também de promover
sentimentos de negatividade na criança, se
não forem cuidadosos. Muitas vezes, é a primeira experiência da criança em socializar fora
da família, seguindo uma rotina específica ou
experimentando regras e consequências de alguém que não seja um dos pais. Essas são facetas extremamente importantes da educação,
pois estabelecem as bases para o sucesso de
uma criança nos anos posteriores, tanto comportamentais quanto academicamente (PIMENTA, 1999).
O ensino fundamental também é a primeira introdução aos assuntos que uma criança aprenderá nos próximos anos. A capacidade do professor de despertar interesse em
disciplinas como matemática, artes da linguagem e ciências pode determinar o tipo de aluno que a criança será durante a escola. Deixar
de capturar o interesse de uma criança logo no
início pode prejudicar seriamente seu sucesso acadêmico mais tarde, especialmente se
a criança também se debater com o aspecto
da socialização da escola. Além disso, ensinar
uma criança a gostar de ler é extremamente
importante nos anos mais jovens, pois a leitura
é realmente a base para todas as disciplinas. É
um trabalho enorme de professores do ensino
fundamental, mas também muito gratificante,
ajudar as crianças a desenvolver habilidades
cruciais (PIMENTA, 1999).
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Uma enorme vantagem que os professores do ensino fundamental têm sobre os professores de uma única disciplina é a capacidade de ensinar várias disciplinas diferentes em
um dia. Isso elimina a monotonia de ensinar
a mesma coisa o dia todo e permite que os
professores vejam seus alunos em muitas capacidades diferentes. Por exemplo, um aluno
que se esforça em matemática, mas se destaca pela leitura, poderá mostrar ao professor
seus pontos fortes, não apenas pontos fracos
(PIMENTA, 1999).

Muitos pais de alunos com deficiência
ou distúrbio não sabem que seus filhos são
diferentes até o início da escola. Não é até que
estejam com outras crianças da idade deles,
em um cenário semelhante, que os desafios começam a aparecer. Os professores do ensino
fundamental são frequentemente as primeiras
pessoas a reconhecer essas diferenças. Eles
trabalham em estreita colaboração com pais,
especialistas e administradores para identificar
problemas e apresentar as melhores soluções
para a criança (PIMENTA, 1999).

Os professores podem ver um aluno
mais bem-educado ao ensinar uma variedade
de materiais. Outra vantagem de ensinar todas
as disciplinas é a capacidade de incorporar
diferentes atividades à lição do dia. A manhã
pode ser gasta com problemas de matemática, mas a tarde pode se transformar em um
divertido laboratório de ciências ou esquete.
Os professores do ensino fundamental podem
promover sua criatividade e individualidade por
meio de aulas e interações com os alunos (PIMENTA, 1999).

Essa é uma parte importante da responsabilidade dos professores do ensino fundamental, porque se uma criança com certas
deficiências escapa pelas fendas do ensino
fundamental, pode levar anos até que uma deficiência seja notada, mesmo que seja. Identificar os desafios de um aluno o mais cedo
possível ajudará a garantir que existam certas
adaptações ou sistemas de apoio adicionais,
para que a criança tenha todas as oportunidades de ter o mesmo sucesso que seus colegas
na escola.

Há uma sensação definitiva de alegria
em uma escola primária que não pode ser sentida em muitos outros ambientes. As crianças
gostam de aprender. Eles estão ansiosos para
experimentar e testemunhar coisas novas, mesmo que seja um trabalho escolar, o que torna
o trabalho do professor emocionante e gratificante. As crianças desfrutam do ambiente e da
outra, o que cria uma atmosfera de diversão
e felicidade. Os professores primários têm a
oportunidade de expor os alunos a tantas coisas novas que talvez não possam experimentar de outra forma. Muitas vezes, a escola é a
primeira vez que as crianças fazem excursões
a museus, fábricas, empresas e outros lugares
onde nunca estiveram. Eles podem ver oradores convidados, visitar a biblioteca, assistir a
assembléias e muitas outras atividades divertidas (PIMENTA, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores podem atuar como um sistema de apoio que falta na vida dos alunos.
Eles podem ser um modelo e uma inspiração para ir além e sonhar maior. Eles responsabilizam
os alunos por seus sucessos e fracassos, e bons professores não deixaram que seus talentosos
alunos se safem por não realizar todo o seu potencial.
Professores de todas as esferas da vida e assuntos têm a capacidade de moldar opiniões e ajudar a formar ideias sobre sociedade, vida e objetivos pessoais. Os professores também
podem expandir os limites dos alunos e aumentar sua criatividade.
O trabalho educativo realizado pelo professor consiste na mediação do conhecimento
científico, visando à sua apropriação pelos estudantes, o que implica conhecer como ocorre o
processo de ensino-aprendizagem para planejar estratégias didáticas e pedagógicas.
Durante anos de permanência na escola, os alunos deparam-se com uma variedade
de transições que lhes providencia um leque amplo e variado de desafios, aprendizagens e de
desenvolvimento a vários níveis. Assim, a forma como os alunos lidam com as rotinas, registros
e avaliação pode ter um impacto significativo.
Em pré-adolescentes com dificuldades na transição e adaptação verifica-se uma diminuição no rendimento escolar, baixo estima, decréscimo da motivação e desinteresse em aprender.
Por isso é fundamental que o professor tenha habilidades para trabalhar com os registros e com
a avaliação em sala de aula.
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão sobre a formação e identidade profissional do ensino superior , tendo como objetivo orientar atuais e futuros profissionais sobre a identidade
e a prática da profissão docente . O desenvolvimento de capacidades e habilidades de pensar
e aprender estruturados dentro de um ambiente adequado é necessário para promover mudanças e inovações, levando a uma melhoria significativa dentro de sala de aula. Os cursos
de ensino superior devem dar o suporte para os novos profissionais. Somente com a prática
e desenvolvimento da atividade intelectual realizada de forma concreta e participativa tem a
formação do ser integral. A metodologia do ensino superior deve levar o estudante a entender
os mecanismos que levam ao aprendizado de forma consciente e independente, formando
no estudante estratégias gerais a cada ciência, em função de analisar e resolver situações
problemas.

Palavras-chave: Ensino Superior, Identidade Profissional, Formação.
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INTRODUÇÃO

A

constante reflexão sobre o fracasso da educação e a necessidade de profissionais desafiadores, resolutos nas questões impostas por suas profissões, sempre
são um dos pontos cruciais em debates e polêmicas sobre o desenvolvimento
da educação superior no Brasil. Levam ao estudo e à reformulação das questões relativas ao
trabalho docente no ensino superior, bem como, o olhar dessas questões sobre um novo prisma. É importante reconhecer os pilares básicos para a formação da identidade da prática e da
profissão desse docente.
O professor universitário, além de professor de matérias específicas, é também um professor pesquisador, que é capaz de fazer adequações necessárias entre o saber sistematizado
e o contexto da atualidade. A docência no ensino superior requer a formação em uma área específica do conhecimento, bem como o domínio de algumas habilidades didático-pedagógicas
e, claro, experiência profissional tendo em vista o trabalho desse professor dentro das salas de
aula ser o responsável pela formação dos profissionais de diversas áreas do saber, os quais são
colocados no mercado de trabalho todos os anos.
É essencial que os docentes estejam em sintonia com o mundo moderno e apto para
lidar com inovações tecnológicas e metodológicas do setor educacional, tanto em sala de aula
quanto no ambiente virtual. A carreira de professor universitário é almejada por muitos estudantes que tem vontade de trabalhar no ambiente acadêmico e buscam estabilidade profissional e
financeira.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO
Segundo Garcia (1999), a atuação do
docente universitário exige conhecimento e
dedicação para enfrentar os desafios e dificuldades da rotina de trabalho. É uma profissão
complexa e cheia de responsabilidades, pois
participa diretamente da formação de novos
profissionais. Os desafios da carreira de professor universitário vai muito além de encarar
uma sala de aula cheia de alunos. Para estar
preparado, é preciso começar com antecedência, quando ele ainda é quem está na cadeira
universitária.
A qualificação é fundamental para entrar no mercado acadêmico. Algumas instituições menores utilizam como requisito apenas
uma pós-graduação lato sensu para o docente
iniciante. Nesse caso, fica mais fácil para quem
cursar uma Licenciatura. Porém, o mais comum
é que a titulação mínima exigida seja a de um
Mestrado acadêmico, que funciona como um
meio de manter um corpo docente qualificado
(GARCIA, 1999).
Durante o curso de mestrado e doutorado, o aluno tem a oportunidade de realizar
um estágio de docência. É ideal para vencer
a insegurança e se preparar para conduzir
uma turma de estudantes. Outra sugestão de
treinamento é através de cursos de extensão
e palestras, que são disponibilizados por instituições inclusive na modalidade à distância.
O professor universitário precisa manter-se em
constante atualização (GARCIA, 1999).
É uma forma de conseguir isso, é com
a participação em eventos e o acompanhamento de publicações científicas, para conhecer todas as novidades do campo de conhecimento.
A competitividade, a busca pelo domínio do
saber e fatores como o impacto causado pela
tecnologia e pela sociedade da informação
contribuíram para mudanças na natureza e organização da produção. Desta forma, a formação é tida como veículo de democratização do
acesso à informação, a cultura e ao trabalho,
ainda que falte um quadro teórico que se volte para a ordenação e clarificação dessa área
de conhecimento, investigação e prática (GARCIA, 1999).

Diante deste quadro, o desafio do educador e formador dentro deste contexto que se
modifica constantemente, deve levar as instituições a preparar profissionais para uma prática
docente reflexiva e intelectualmente autônoma,
buscando o exercício do papel transformador
do profissional. A universidade enquanto instituição formativa tem vivido momentos de crise
não só no que diz respeito a financiamentos,
mas também de direção e sentido.
Dados da UNESCO (Organizações das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura) apontam um crescimento expressivo
do número de docentes no mundo. No entanto esta situação é preocupante quando constatamos que, em sua maioria, estes professores não estão devidamente preparados para a
função de pesquisadores e para a docência
(UNESCO/CRESALC, 1996 apud PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010, p. 38).
O Estatuto trouxe ainda a orientação
para que os institutos universitários fossem
além da pura transmissão do ensino. Eles poderiam organizar a realização de “pesquisas
originais”, onde seriam aproveitadas as “aptidões e inclinações” de professores, alunos e
outros pesquisadores de fora da Universidade
(MACHADO, 1999).
Ao iniciar a carreira docente, o professor precisa estar ciente de que o pleno desenvolvimento e suas funções dependerão da
flexibilidade e disposição para estar em constante aprendizado dos saberes e competências
inerentes a sua profissão. Os professores no
início de sua carreira precisam de autonomia,
competência técnica, pedagógica e política
para fazer seleção e escolha de estratégias
que transforme conhecimento em ensino (MACHADO, 1999).
Segundo Gil (1997, p.15) “a formação
do professor deve englobar disciplinas como
Psicologia da Educação, Didática e Práticas
de Ensino, dentre outras, que têm por objetivo
capacitar o futuro professor para o desempenho competente de suas atividades docentes”.
Um conteúdo de saber que tenha sido definido
como saber a ensinar, sofre, a partir de então,
um conjunto de transformações adaptativas
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que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre
os objetos de ensino. “O ‘trabalho’ que faz de
um objeto de saber a ensinar, um objeto de
ensino, é chamado de transposição didática”
(CHEVALLARD, 1991, p.39).
Para Cunha (2008) considera que a
universidade ocupa o lugar da formação quando os sujeitos desse processo se beneficia e
incorpora as experiências na sua biografia. O
autor (2008), em relação a isto, dá sentido ao
que viveu naquele lugar e passa a perceber
como o seu lugar, mesmo quando lá já não
habita.
Em sua maioria, os professores universitários apesar de não possuírem uma formação pedagógica ensinam e alcançam seus objetivos em muitos momentos de sua atuação.
Nestes momentos os saberes oriundos de sua
experiência somados ao saberes disciplinares são os responsáveis pelo sucesso obtido
(CUNHA, 2008).
Já Tardif (2000, p. 10), afirma que a
definição de saberes tem sentido amplo e “engloba os conhecimentos, as competências, as
habilidades (aptidões) e as atitudes”. Na sua
compreensão os saberes ligados ao trabalho,
são formados e apreendidos de forma progressiva e isto se dá em um período de aprendizagem variável e são temporais.
O professor como mobilizador de saberes profissional e sua prática tem desde a
década de 1990 entrado na pauta de discussão em âmbito internacional. Uma das razões
para este acontecimento é o movimento em
busca da profissionalização do ensino e suas
consequências para a questão da formação
dos professores e sua busca por um repertório
de conhecimentos com o objetivo de garantir a
legitimidade da profissão, havendo a partir daí
uma ampliação tanto quantitativa, quanto qualitativa desse campo (TARDIF,1999).
Masetto (2005, p.80), ressalta que
“não podemos nos esquecer de que por trás
do modo de lecionar existe um paradigma que
precisa ser explicitado, analisado, discutido, a
fim de que a partir dele possamos pensar em
fazer alterações significativas em nossas aulas”(MASETTO, 2005) traz a proposta de substituição “da ênfase no ensino pela “ênfase na
aprendizagem”.

Já para os autores (2008) entende-se
que ao tratar a aprendizagem na docência universitária, precisamos enxergar o aluno como
uma pessoa em desenvolvimento (PIMENTA
E ANASTASIOU,2008, p.173), destacam que:
A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, mas aprender a olhar em seu entorno, a compreender e
assimilar os fenômenos, a produzir respostas
às mudanças sociais, a preparar globalmente
os estudantes para as complexidades que se
avizinham, a situar-se como instituição líder,
produtora de ideias, culturas, artes e técnicas
renovadas que se comprometam com a humanidade, com o processo de humanização.
Os profissionais precisam da habilidade de aprender a aprender para o desenvolvimento de sua profissão, pois quem não busca
o aprendizado, não tem o que ensinar. O professor precisa pesquisar, (re) construir novos
conhecimentos para depois ensinar o aluno
a fazer o mesmo. Segundo (DEMO, 2004, p.
72-73), essas habilidades são essenciais para
que, o professor possa contribuir na formação
de sujeitos capazes de ser agentes de sua história, reforçando a habilidade de reconstruir conhecimento autonomamente.
O desafio e o papel do educador enquanto formador desta nova sociedade que
se reconstrói a todo instante, requer o preparo
para uma prática reflexiva e autônoma onde o
mesmo possa assumir o papel de transformador intelectual. São diversas as situações de
conflito que o professor terá que enfrentar e
superar, sua capacidade em transpor os obstáculos dependerá de sua competência de autodesenvolvimento reflexivo. Pois os professores não se limitam a executar currículos, senão
que também os elaboram, os definem, os reinterpretam (PIMENTA, 2005, p.36).
Assim, ao pesquisarmos as origens e
fundamentação dos conceitos da formação docente e da prática reflexiva constatamos a importância e a prioridade de se realizar estudos
que visem compreender o exercício da docência universitária e os processos de construção
de sua identidade e profissionalização (PIMENTA, 2005, p.36).
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O profissional docente do Ensino Superior necessita ter além das competências
técnicas, base de sua formação específica
formação pedagógica fundamentada em variáveis metodológicas, na prática e reflexão profissional. Uma didática, baseada em critérios
específicos para o Ensino Superior deve conhecer seu campo de atuação e ser capaz de
permitir aos seus alunos que se apoderam de
seus ensinamentos com criticidade, tornando-os parte de um processo de construção de
seus próprios conhecimentos (GONÇALVES;
SIQUEIRA, 2011, p.6).
É preciso destacar, porém, que diferentes conhecimentos são de importância fundamental para o exercício da docência em Educação Superior: pedagógico-didáticos, da área
específica e da experiência (LIBÂNEO, 1998).
Observa-se, entretanto, que alguns professores se caracterizam de um modo geral,
como especialistas em seu campo de conhecimento, entendendo que a sua formação didático-pedagógica poderá ser adquirida naturalmente ao longo de sua experiência docente
(AZZI, 2000).
Por isso, para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo de sua especialidade. Segundo (LIBÂNEO, 2004, p. 122), que reitera
Davydov, “a coisa mais importante na atividade
científica não é a reflexão nem o pensamento,
nem a tarefa, mas a esfera das necessidades
e emoções”.
Portanto, para realizar um trabalho didático-pedagógico condizente com a realidade
que está inserido, o professor deve ser crítico, perspicaz, ético; ter vocabulário ilibado; ser
reflexivo da prática constante de seu trabalho;
buscar a competência em seu ofício profissional. Mas, no caso da docência adquire particularidades: além das competências necessárias
para o domínio de sua área, precisa também
daquelas de caráter pedagógico.
Recomenda-se, assim, uma constante
avaliação do trabalho por parte do profissional
na docência do ensino superior. Estamos em
um período fértil de discussão sobre a educação e formação, não exclusivamente a de pro-

fessores, haja vista as rápidas transformações
das sociedades, a competitividade e a luta
pelo domínio do saber. Fatores como o impacto das sociedades da informação, do mundo
tecnológico e científico e a internacionalização
da economia têm contribuído para este fenômeno é promovido mudanças, também na natureza e na organização da produção (FERENC
e MIZUKAMI, 2005, p.1).
Frente a esses desafios, ainda existe a
ausência de formação dos professores para a
docência no Ensino Superior no Brasil. Machado (2007) afirma que, nesse sentido, o conflito
de trabalho: Pode ser fonte para a aprendizagem de novos conhecimentos e para o desenvolvimento de capacidades do trabalhador ou
fonte de impedimento para essas aprendizagens e para esse desenvolvimento, quando o
trabalhador se vê diante de dilemas intransponíveis que lhe tiram o poder de agir, gerando-se daí sofrimento, fadiga, estresse a até desistência de agir no seu ofício.
Completando esse pensamento Machado (2007, p.92) e Ferenc; Mizukami (2005)
afirmam que há muito que se fazer no que se
diz respeito a pesquisas e práticas para a docência nesse grau de ensino. Ressaltam ainda
que, quando existe alguma formação, esta se
encontra limitada a uma disciplina nomeada
Metodologia do Ensino Superior, de carga horária média de 60 horas, nos cursos de pós-graduação.
Ainda sobre essa lacuna os autores
enfatizam os processos de aprendizagem e
os saberes próprios à docência eram relegados a segundo plano, deixados para o contexto
de prática, fundados, talvez, na tese do “aprender fazendo” ou na concepção de que quem
tem domínio do conhecimento específico sabe
ensinar. Ainda hoje sabemos pouco sobre
os processos pelos quais o professor passa
para aprender a ensinar (FERENC; MIZUKAMI,
2005, p.5).
Pouca ou nenhuma preparação é dada
aos iniciantes na prática da docência no Ensino Superior. Sob essa ótica, o “aprender fazendo” torna-se uma necessidade para esse profissional(FERENC; MIZUKAMI, 2005) reforçam
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essa afirmativa ao externar que esse tipo de
profissional traz de sua escolarização a “aprendizagem pela observação”, bem como a experiência, no caso das licenciaturas, advindas de
seus anos de formação.
Os autores afirmam que as evidências,
dos estudos sobre processos de “aprender
a ensinar”, apontam para uma “evolução de
perspectivas, enfoques e, também, a ampliação dos modelos de análise. Se antes o foco
era o campo de formação, emerge, agora, a
produção sobre professores principiantes e
professores em exercício”. Convém salientar
que: Corrobora para esse processo, o fato da
inexistência de uma formação específica como
professor universitário.
Embora a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB, de 1996, estabeleça que essa formação se realize, preferencialmente, em programas de mestrado e doutorado
(BRASIL, 1996), por outro lado, é conhecido o
fato de que esses cursos têm foco maior na
formação do pesquisador, em detrimento da
formação pedagógica (BAZZO, 2006). (GONÇALVES e SIQUEIRA, 2011, p.3 APUD BRASIL
1996 E BAZZO 2006).
É necessária a busca de uma didática
capaz de auxiliar o docente a sistematizar o
processo de ensino aprendizagem (FERENC;
MIZUKAMI, 2005 p.4) salientam que a “formação para o exercício do ensino superior pode
ser vista como um campo em que há muito por
se fazer em termos de pesquisas e práticas”.
Portanto, pesquisar, refletir e analisar
a formação do professor remete-se compreender o processo de construção da identidade,
o papel do professor perante o campo educacional e a busca pelo conhecimento específico
e pedagógico, uma vez que, como nos alerta
Gil (2013, p.5), “a maioria dos professores universitários não dispõe de preparação pedagógica”.

A IDENTIDADE DO PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO
Para Pimenta e Anastasiou (2010,
p.79), a busca da identidade do profissional
docente no Ensino Superior revela-se importante, pois representa a busca de sua competência e adaptação. Nesse contexto, fica claro que
o processo de ensino-aprendizagem é um processo de quebra de paradigmas. O papel do
professor é ensinar, é proporcionar a tentativa
de enxergar além e produzir o conhecimento,
utilizando metodologias diferenciadas do método tradicional. Ir além é transpor e construir o
conhecimento a partir de outro.
É um caminho que professor e aluno
percorrem procurando várias estratégias para
se atingir um bem comum: a aprendizagem. O
docente do Ensino Superior relaciona-se ativamente no desenvolvimento técnico e científico
das sociedades. Por sua atividade caracterizar-se pela diversidade de relações e interesses,
justifica-se a importância da racionalidade no
processo formativo desse profissional, destacando-se que a clareza de sua identidade,
torna-se um relevante veículo de autocrítica da
sua trajetória profissional, na busca da ressignificação de suas responsabilidades e expectativas pessoais, educacionais e sociais (PIMENTA; ANASTASIOU,2010, p.79).
A prática metodológica para o profissional docente do Ensino Superior possui um
importante papel nesse sentido. É comum entre os professores o entendimento de que a
instituição escolar é a mediadora entre a realidade social e a vida de seus alunos. Esta mediação precisa ser reflexiva e fazer a ponte entre a aprendizagem dos alunos e a diversidade
de informações que envolvem o contexto em
que estão inseridos. Assim, os autores (2010)
ressaltam que na construção da identidade docente o significado social que os professores
atribuem à educação escolar e a si mesmos é
muito importante durante todo o processo da
construção.
A história, a memória e a identidade
se inter-relacionam e constituem elementos do
processo de construção. A memória constitui a
identidade à medida que reforça por meio de
lembranças a unidade continuidade do si mesmo ou o sentimento de pertença a um grupo;
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ao mesmo tempo, ela é constituída pela identidade, uma vez que o processo de identificação
agirá na seleção e configuração dos episódios
a serem lembrados, ordenando-os em uma
nova história (RÊSES, 2008. p.13).
Esta visão do não profissionalismo da
docência sugere “uma identidade menor” ao
título de professor e nos remete a dificuldade
que enfrenta o profissional do ensino superior,
tanto na compreensão do que significa ser professor quanto nas condições concretas do seu
exercício profissional (PIMENTA; ANASTASIOU,
2010, p. 35).
Para Silva (2000), a construção da
identidade do professor exige um amplo conhecimento e análise dos saberes e da prática
que permeiam suas atividades e vivências. A
identidade é algo que se constrói, o seu conceito é elaborado partindo da análise de diversos campos do saber. A identidade não é uma
essência; não é um dado ou um fato – seja
da natureza, seja da cultura. A identidade não
é fixa, estável coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por
outro lado, podemos dizer que a identidade é
uma construção, um efeito, um processo de
produção, uma relação, um ato performativo. A
identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está
ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas relações com as relações de
poder (SILVA, 2000, p.96).
A respeito da identidade profissional
do professor, Pimenta (2005 p.18) afirma que:
[...]. Constrói-se, também, pelo significado que
cada professor, enquanto ator e autor confere
à atividade docente em seu cotidiano, em seu
modo de situar-se no mundo, em sua história
de vida, em suas representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido
que tem em sua vida o ser professor.
Constituir-se como professor baseia-se
num processo de constante revisão da prática docente. Assim, compete a cada um dar
sentido e significado ao ser docente, levando
em consideração, sua história de vida, seus
saberes, suas descobertas, seus medos, pois
é destas experiências, destes resultados que
se manifesta a identidade do professor. Nesse sentido, torna-se necessário refletir acerca

do papel docente no campo educacional, uma
vez que o professor universitário como afirma
Cunha (1998, p. 33) “é o agente principal das
decisões no campo [...] é [quem] concretiza a
definição pedagógica e, na estrutura acadêmica de poder, representa a maior força” (apud
ALMEIDA, 2012, p. 87).
No que se refere ao papel docente, se
faz necessário discutir sobre as três dimensões
defendidas por (NÓVOA,1997) que permite
caracterizá-lo enquanto profissional, sendo: a
dimensão pessoal, organizacional e profissional. O desenvolvimento pessoal remete-se as
relações de compromissos pessoais com a
docência, “os fenômenos que afetam envolvidos com a profissão e os mecanismos para
lidar com eles ao longo da carreira” (ALMEIDA,
2012 p.69).
Diante disso, se considerou importante
buscar nos estudos de Tardif (2012) a compreensão da importância dos saberes docentes,
uma vez que estes são essenciais para a construção da identidade docente e para a prática
pedagógica. Os saberes docentes e a prática
pedagógica estão relacionados de forma direta, pois é na prática docente que os saberes
são construídos e reconstruídos pelo professor
a partir do ato de ensinar (TARDIF, 2012).
O autor (2012) apresenta em quatro
categorias: saberes disciplinares, curriculares,
profissionais e da experiência. Os saberes profissionais são aqueles saberes adquiridos na
formação inicial ou continuados dos professores, saberes que são baseados nas ciências e
na erudição, são transmitidos aos professores
durante a formação. Os conhecimentos pedagógicos relacionados as técnicas e métodos
também fazem parte dos saberes profissionais.
Já os saberes disciplinares são relacionados
aos diversos campos do conhecimento, oriundos das disciplinas oferecidas pelas instituições formadoras (linguagem, ciências exatas,
geografia).
De acordo com Tardif (2002, p.38) esses saberes “emergem da tradição cultural e
grupos sociais produtores de saberes”. E os
saberes curriculares que são conhecimentos
relacionados à forma como as instituições educacionais fazem a gestão dos conhecimentos
socialmente produzidos e que são transmitidos
aos estudantes. São saberes que os professo1152
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res se apropriam no decorrer da carreira e passam a aplicá-los.
Segundo o autor (2002, p.38) os saberes curriculares estabelecem aos “discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a partir dos
quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e
selecionados como modelos da cultura erudita
e de formação para a cultura erudita”. Apresentam-se concretamente em forma de programas
escolares.
Os saberes experienciais ganham destaque no dizer de (TARDIF, 2002, p. 109-111)
ao explicitar que “o saber experiencial se transforma num saber funcional, prático, interativo,
sincrético e plural, heterogêneo, não-analítico,
aberto, personalizado, existencial, pouco formalizado, temporal e social”. Os saberes experienciais são os saberes que surgem da própria ação pedagógica dos professores.
Esses saberes são formados por meio
de situações específicas do cotidiano relacionadas a escola e estabelecidas com colegas
de profissão e alunos, “esses saberes brotam
da experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2002, p.39). Para se tornar um professor
de graduação precisa ter determinação para se
especializar e comprometimento para se aprimorar constantemente! Afinal, um profissional
atualizado e conectado com seu tempo tem
muito mais chances de crescimento na carreira!
Os desafios apontam para uma formação profissional que se construa a partir
de ambientes profissionais reais ou simulados
que permitam conhecer essas novas modalidades profissionais em suas realidades, integrando essas experiências com as informações e
teorias que podem explicar os fenômenos ou
mesmo fundamentar o modo de realizar essas
profissões. A presença e a prática nesses ambientes profissionais não é um luxo, ou apenas
possível de acontecer quando houver recursos
e ao final do curso (TARDIF, 2002, p.39).
Tão importante quanto as aulas teóricas é a aprendizagem no “chão de fábrica”, nos
ambientes profissionais. Os desafios se voltam
para que todo o curso, desde o início, propicie
oportunidades reais ou simuladas de aprendizagem em locais de trabalho, num processo
de complexidade gradual , com supervisão e

orientação e avaliação contínua. Planejem-se
visitas técnicas, estudos de vídeos, exploração
de ambiente virtual; organize-se a participação
em projetos comunitários no bairro, em projetos multidisciplinares de organismos públicos
ou particulares.. Alunos trazem suas experiências profissionais para a sala de aula, valorizando a criação de equipes multiprofissionais nas
aulas para resolver problemas, ou criar dramatizações com desempenho de papéis (MASETTO, 2010) .
O Dicionário da Língua Portuguesa
(2009) traduz o significado da palavra educação, (do latim educatione) como sendo o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma
função pelo próprio exercício. A mesma fonte
refere-se ao termo docente, aplicado a professor (do latim professore), sendo expresso
como qualidade do homem que ensina uma
ciência, uma arte ou uma língua.
Gonçalves e Siqueira (2011) relatam
que: A constante reflexão sobre o fracasso da
educação e a necessidade de profissionais
desafiadores, resolutos nas questões impostas por suas profissões, sempre são um dos
pontos cruciais em debates e polêmicas sobre
o desenvolvimento da educação superior no
Brasil. Levam ao estudo e à reformulação das
questões relativas ao trabalho docente no Ensino Superior, bem como, o olhar dessas questões sobre um novo prisma (GONÇALVES; SIQUEIRA, 2011, p.2).
A docência do Ensino Superior adquire caráter desafiador no cenário da atualidade.
Uma vez a educação aplica-se em um ambiente complexo das interações humanas. Ensinar
o educador a ensinar. A didática deve tornar o
professor capaz de escolher o melhor recurso
e método, pois cada conteúdo e tipo de turma
necessitam de uma forma diferente para que
o processo de aprendizagem aconteça. Um
fato relevante, e não menos importante, é o da
profissão docente estar sempre cercada por
indagações que muitos profissionais levantam,
como, por exemplo, a falta de formação didática, os poucos investimentos das instituições,
dentre outras condicionantes (GONÇALVES;
SIQUEIRA, 2011, p.2).
As lacunas formativas aparecem tanto por parte dos profissionais quanto por parte
das instituições formadoras. A autocrítica dos
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profissionais do Ensino Superior brasileiro é recente e vem justamente questionar o exercício
desta atividade, composta de saberes e sujeitos plurais e heterogêneos. Nesse sentido, mediante a consciência crítica de seu papel enquanto docente, de sua formação e paradoxos
aos quais ela está inserida, o profissional pode
analisar sua prática, gerir suas necessidades e
competências, no intuito de se aperfeiçoar, de
ser o melhor profissional que puder. A didática
traz ao contexto educacional importantes ensinamentos (GONÇALVES; SIQUEIRA, 2011).
O estudo da didática se faz necessário para que cada educador com seu saber,
suas características e estilo, possa se ‘lapidar’
e aprender as melhores formas de fazer com
que a aprendizagem seja de fato efetivada. Assim, a didática fornece ao educador o método
científico para o exercício da docência. O educador que domina a didática exercerá seu papel baseado em práticas testadas e não baseado apenas no seu julgamento e experiências
pessoais (MACHADO, 2007).
Para o autor (2007) retrata a importância do professor se contextualizar, no intuito de
se adaptar e minimizar as problemáticas e conflitos da prática educacional. Aos profissionais,
não só da educação, a formação continuada
tem, entre outros objetivos, propor novas metodologias e colocar os profissionais a par das
discussões teóricas atuais, com a intenção de
contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica
na escola e consequentemente da educação.
É certo que conhecer novas teorias,
faz parte do processo de construção profissional, mas não bastam, se estas não possibilitam
ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia-a-dia (NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 2000).
Assim, o docente de ensino superior necessita de suportes dentro das instituições para a prática e troca de experiências,
estabelecendo uma prática para a formação
em serviço, o que, notoriamente, não é uma
prática muito difundida no Brasil. Essa questão
merece destaque especial uma vez que o nosso sistema educacional possibilita que pessoas atuem como professores universitários sem
nenhuma formação e prática de magistério
(NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 2000).

A orientação, do ponto de vista legal, é
que essa formação se dê em cursos de pós-graduação, preferencialmente em cursos de
mestrado e doutorado. Os estabelecimentos
de ensino superior dão preferência à contratação de docentes com pelo menos o mestrado,
uma vez que os cursos são avaliados pelo número de mestres e doutores. Assim, temos um
profissional que nunca exerceram a profissão e
não estão preparados para o magistério (NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 2000).
Porém, tratam-se, sem dúvida, de jovens brilhantes e com ótima base de conhecimento. Cabe, dessa forma, a tomada de
políticas públicas para a complementação da
formação de docentes para o ensino superior,
em busca da construção de um perfil profissional, em que o ideal é contemplar os aspectos
profissionais específicos da área de conhecimento e os pedagógicos (teóricos e práticos).
Tais ações devem contribuir para a formação
de um perfil de professor universitário (SAVIANI,1996).
O autor (1996) aponta como categorias do exercício docente o saber atitudinal, o
crítico-contextual, o específico, o pedagógico
e o saber didático-curricular. O docente como
responsável pela formação humana e científica
necessita de saberes historicamente acumulados que sejam suporte para a construção e
a reconstrução da prática pedagógica, isto é,
o docente ao possuir saberes/conhecimentos
que darão subsídios para uma prática satisfatória, tende a refletir esta prática formulando uma
nova prática. Assim, a profissão de professor
constrói-se por meio de estudos, pesquisas,
experiências.
Segundo (NÓVOA,1997, p.25) “estar
em formação implica um investimento pessoal,
um trabalho livre e criativo sobre os percursos
e projetos próprios, com vista à construção de
uma identidade, que é também a identidade
profissional”. Investir pessoalmente requer uma
busca constante por conhecimento, por diferentes ideias, inovações de forma que o professor atue ativamente e seja comprometido com
a sua realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino superior vive momentos de plena expansão, a demanda por professores para
atuarem nas diferentes áreas de ensino tem aumentado. Concomitante a isto, temos professores
em sala de aulas enfrentando grandes desafios e sendo confrontado em sua a atuação com
demandas para quais não tem preparo.
A profissionalização da docência deve-se principalmente a capacidade que cada professor tem de desempenhar as suas atividades, como também da sua postura criativa e do momento histórico que possibilita o amadurecimento das suas habilidades o esforço para manter o aluno atento em sala de aula; os ensinamentos em sala de aula em relação a realidade concreta; o
conflito entre a pluralidade de conhecimentos e o conhecimento especializado; a dicotomia entre
a prática profissional e a titulação acadêmica e o próprio entendimento da essência da docência.
A Docência do Ensino Superior permite afirmar que se faz mais que necessário o desenvolvimento de programas voltados à formação pedagógica do professor universitário, bem como
promoção de ações que façam despertar o compromisso com as ações educacionais, que
sejam capazes de motivar, estimular a formação profissional para a pesquisa e a reflexão. O desafio é o de construir a identidade de professor universitário, baseado no empenho em construir
saberes pedagógicos por meio de uma sólida formação pedagógica e formação continuada,
que viabilizem o desenvolvimento de competências necessárias o exercício do magistério como
líder reflexivo de sua prática.
Os desafios que se apresentam hoje para a Docência no Ensino Superior envolvem alguns eixos deste ensino que necessitam de urgente debate e imediatas soluções: a construção
e socialização do conhecimento interdisciplinar; a valorização do processo de aprendizagem a
concepção do tempo-espaço da aula universitária e sua dinamização explorando as possibilidades de ela poder ser realizada em ambientes profissionais; a formação de um professor com
atitude de parceria com seus pares e com os alunos, e mediação pedagógica no relacionamento
com seus alunos contribuindo com a construção de sua formação profissional.
As respostas a estes desafios passam por uma mudança na postura do professor: um
professor mediador que aprenda a trabalhar em equipe com os alunos e com seus pares na
construção da docência entendida como espaço-tempo no qual agem e interagem, construindo
um processo de aprendizagem e formação de profissionais aptos a exercerem suas profissões.

1155

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>.
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
CALDEIRA, M. S. A apropriação e a construção
do saber docente e a prática cotidiana. Cadernos de pesquisa, São Paulo, nº 95, p.5-12, novembro de 1995.
CUNHA, L. A. Ensino superior e universidade
no Brasil, in: LOPES, E. M. T.; FARIA F. L. M.;
VEIGA, C. G. 500 anos de educação no Brasil.
Belo horizonte: Autêntica, 2000.
DELORS, J. (org.). (2005). A educação para
o século XXI: questões e perspectivas. Porto
Alegre: Artmed.
DEMO, Pedro. Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Porto Alegre: Mediação, 2004.
FERENC A. V. F., MIZUKAMI M. G. N. Formação de professores, docência universitária
e o aprender ensinar. Disponível em:http://
porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cap/files/2010/10/professor-do-ensino-superior.pdf.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
______. Educação peito de liberdade. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1999.tivamente revigoram
a prática educativa - ZABALA, 1998.

GARCIA, C. Formação de professores: para uma
mudança educativa. Portugal: Porto Editora,
1999.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão
da Escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa,
2004.
______. Pedagogia e pedagogos, para quê? São
Paulo: Cortez, 1998.
LIMA, Elvira Souza. A função antropológica de
ensinar. Revista Nova Escola, São Paulo, v. 15,
n. 138, p. 9-11, Dez. 2000.
LORTIE, D. C. School Teacher: a sociological study. Chicago: University of Chicago, 1975.
MACHADO, A. B. Arqueografia da docência universitária. 1999. 266 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
1999.
MASETTO, M. (Org.) (2003): Docência na Universidade. 4. ed. Campinas: Papirus.
MOROSINI, M. C. (org.). Docência universitária e
os desafios da realidade nacional. In: Professor
do ensino superior: identidade, docência e formação. 2. ed. ampl. Brasília: Plano, 2001.
NUNES, C. M. F. Saberes docentes e a formação
de professores: um breve panorama da pesquisa brasileira. Revista Educação e Sociedade, Rio
de Janeiro, n. 74, pp. 27‐42, abril, 2001.
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências
para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das
Graças Docência no Ensino Superior. São Paulo:
Cortez, 2010.
SOARES, Sandra R. CUNHA, Maria I da. Programa de Pós-Graduação em Educação: lugar de
Formação da Docência Universitária? Revista
Brasileira de Pós-Graduação. Brasília, v.7, n.14,
2010, p.577-604.
TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários. Rio de Janeiro: PUC, 1999.
VEIGA, I. P.; CASTANHO, M. E. L. M. (Org.). Pedagogia Universitária: a aula em foco. Campinas:
Papirus, 2000, p. 190‐200.
ZABALA, Antoni A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul
Ltda., 1998.

1156

Revista Revista
Educar FCE
- 33 ªFCE
Edição
Educar
- 33- Agosto/2020
ª Edição - Agosto/2020

ROSEMEIRE FELIX TENORIO

Graduada em Pedagogia pela Faculdade
Universidade Bandeirante de São Paulo (2007); PósGraduada em Educação Inclusiva e Deficiência Mental pela
Faculdade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2010); Professora de Educação Infantil e Fundamental I na
Prefeitura do Município de São Paula- Unidade: Emei Clarice
Benvinda Santos Silva.

1157

ª Edição
- Agosto/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 33 -ª 33
Edição
- Agosto/2020

DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal discorrer sobre a inclusão e sua importância para o desenvolvimento da criança com necessidades especiais, toda criança necessita
do convívio social e da interação com o outro no seu processo de aprendizagem e, para as
crianças especiais este convívio é ainda mais importante, pois precisam aprender como são
as regras do convívio com o mundo externo ao de sua casa e sua família. É também importante mencionar como a inclusão promove o respeito ás diferenças e a diversidade, levando
as crianças a aprenderem desde cedo a e respeitar o próximo. Para que a inclusão seja uma
realidade é necessário adaptar espaços escolares e torná-los acessíveis, ter um currículo que
inclua verdadeiramente todas as crianças e buscar uma formação continuada para atender à
todos com qualidade.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Aprendizagem.

1158

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa justifica-se a partir das dificuldades vivenciadas diante da inclusão escolar, entende-se que todas as crianças especiais têm direito à educação regular, e claro uma educação de qualidade que atenda suas necessidades.

A inserção dos alunos especiais na rede regular de ensino e seu devido sucesso dependerão do compromisso dos profissionais que atuam junto a eles em oferecer-lhes novas oportunidades de aprendizagens, demonstrar a importância de sua autoestima, do convívio e interação
com o outro, da cooperação e autonomia que somente são conquistados com a possibilidade
de conveniências e vivências que oferecemos à essas crianças.
Nos últimos anos muito se fala em Educação Inclusiva, procura-se através de pesquisa
bibliográfica analisar o histórico e as leis que embasam a educação inclusiva, como essas leis
foram se consolidando ao longo dos anos e, como as escolas se adaptam a cada normativa,
ampliando o atendimento e embasando seus projetos pedagógicos nas especificidades de cada
aluno.
Com a ampliação das leis que embasam a educação inclusiva e as normativas que
orientam as adaptações e apoio escolar, apresentam-se também os desafios que as escolas enfrentam diante da educação inclusiva de qualidade para todos os alunos. O professor, agente de
transformação dessa realidade, é questionado diante de sua formação que, até hoje é deficitária
em oferecer ao profissional de educação uma base que dê conta das especificidades de cada
realidade.
Com o objetivo geral de ressaltar a importância da adequação da instituição escolar,
tanto no âmbito estrutural como também no âmbito pedagógico, a pesquisa se baseia também
na importância da estrutura emocional dos profissionais envolvidos neste atendimento. Há também a necessidade de oferecer materiais que possam suprir as dificuldades destas crianças,
que estimulem ainda mais seu desenvolvimento pedagógico e também pessoal, com o intuito de
adquirir autonomia em suas ações.
Os objetivos específicos se baseiam na importância de estabelecer uma escola realmente inclusiva, permitindo assim respeitar a maneira de ser e agir de cada um individualmente. A
inclusão beneficia as crianças com deficiências no sentido de progresso de seu desenvolvimento com interação com o outro, pois está comprovado que para um bom progresso no desenvolvimento de uma criança é necessário a interação social que, também ajuda no aprendizado de
todas as crianças.
Mas para que a inclusão aconteça de fato é necessário que as escolas juntamente com
seus profissionais estejam preparadas para receber e atender essas crianças com dificuldades
de aprendizagem e necessidades especiais, neste sentido, as leis que regem a educação especial proporcionam apoio pedagógico no processo de adaptação escolar e de aprendizagem
das crianças especiais. A pesquisa baseia-se na bibliografia existente sobre as leis que regem a
inclusão e como pode-se tornar a escola um espaço inclusivo.
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A política educacional inclusiva teve iníEDUCAÇÃO ESPECIAL, LEGISLAÇÃO E
cio com a Declaração de Salamanca (UNESFORMAÇÃO DE PROFESSORES
A história das políticas públicas para a
pessoa deficiente no Brasil iniciou com o governo Médici (1969-1974); colocando metas
governamentais para a educação especial e
dando a devida prioridade ao atendimento de
qualidade às pessoas com deficiência, foi criado o CENESP (Centro Nacional de Educação
Especial) que, juntamente com o MEC oferece
formação para os professores e parcerias com
universidades para uma expansão na qualidade da Educação Especial (JANNUZZI, 2004).

CO, 1994) que, tornou a inclusão um direito
do aluno e dever da sociedade e do governo;
o princípio norteador da Declaração diz que:
“Todas as escolas deveriam acomodar todas
as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais,
linguísticas ou outras. ” (UNESCO, 1994). A
declaração de Salamanca ainda ressalta:
[...] as crianças e jovens com necessidades educativas
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que
a elas devem se adequar [...] elas constituem os meios
mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a
educação para todos (UNESCO, 1994, p. 8-9).

O final dos anos 60 e início dos anos
70 foi de extrema importância na área de EduNesse sentido, as leis que regem a
cação Especial, sendo refletidas no atendimento e serviços prestados aos alunos especiais; Educação Básica tornaram essenciais para
a legislação concebeu diretrizes e criou setores assegurar a permanência dos alunos com necessidades especiais na escola regular, dentre
para que essa educação se efetivasse:
elas a Resolução CNE/CBE nº 2/2001 deterA partir do final dos anos 1960, e do modo mais desta- mina: “Os sistemas de ensino devem matricucado nos anos 1970, as reformas educacionais alcan- lar todos os alunos, cabendo às escolas se orçaram a área de educação especial sob a égide dos ganizarem para o atendimento aos educandos
discursos da normalização e da integração. A educação
com necessidades educativas especiais, asseespecial constou como área prioritária nos planos setoriais de educação, após a Emenda Constitucional de gurando as condições necessárias para uma
1978 e a Lei nº. 5692/71, de reforma do 1º e 2º graus, educação de qualidade para todos” (BRASIL,
e foi contemplada com a edição de normas e planos MEC/SEESP, 2001).
políticos de âmbito nacional: as definições do Conselho
Federal de Educação sobre a educação escolar dos
excepcionais, as resoluções dos Conselhos Estaduais
de Educação sobre diretrizes de educação especial, a
criação dos setores de educação especial nos sistemas
de ensino, a criação das carreiras especializadas em
educação especial na educação escolar e também no
campo da reabilitação (FERREIRA, 2006, p. 87).

Dessa forma, as salas especiais foram
perdendo seu propósito, diante do fracasso
dos alunos, essas salas serviam como depósito e excluíam os alunos da convivência com
os alunos das salas regulares. Em meados dos
anos 90, as famílias dos deficientes buscaram
garantir em lei os direitos conquistados, avançando na garantia do direito à igualdade e a
criminalidade da discriminação.

A Resolução acrescenta ainda que, os
sistemas de ensino devem propiciar recursos
humanos, materiais e recursos financeiros a
fim de viabilizar o processo de construção da
Educação Inclusiva.
Amparada pela lei, a educação inclusiva, entretanto, ficou por muitos anos restringida
por uma educação paralela, aos poucos foi se
tornando atuando no ensino regular; amparada
pela Lei de diretrizes e bases da Educação Brasileira 9394/96 que:
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 portadores de necessidades especiais
(BRASIL, 1996).
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Com a inserção Das crianças com necessidades especiais nas escolas regulares,
houve uma preocupação com a formação dos
professores e com as peculiaridades de cada
deficiência; precisava-se buscar meios para se
chegar até esses alunos, proporcionar elementos para que eles se comunicassem e se integrassem ao grupo, diante disso a necessidade dos professores se especializarem cresceu
grandemente.

[...] 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, 2006, p.36).

Além disso, a resolução do CNE/CEB nº
01/2002 evidencia também a necessidade de na
Não havia mais como negar a neces- formação inicial e continuada de professores sesidade de adaptação de currículo, de planeja- rem discutidos os princípios de uma educação inmento estratégico e, mais ainda, de empatia clusiva e os fundamentos da Educação Especial.
para trabalhar com a inclusão que é cada dia
Esses conhecimentos capacitarão os
mais presente nas salas de aula.
professores a perceberem a diversidade de seus
Os professores se viram diante do de- alunos, valorizarem a educação inclusiva, flexibisafio da inclusão diante da falta de formação e lizar a ação pedagógica, identificarem as necespreparo para o trabalho pedagógico inclusivo. sidades educacionais especiais e, junto com o
professor especializado, programarem as adapA partir das necessidades de formação para
tações curriculares.
a inclusão, muitas escolas e professores sentiram a necessidade de buscar formações espePor meio destas medidas, espera-se
cíficas para o trabalho com a inclusão.
que o professor esteja mais apto para trabalhar
A formação de professores é preponderante para uma escola inclusiva que tenha a
inclusão como foco, nesse sentido a formação
inicial de todo o professor, é nessa fase que
o professor irá se familiarizar com os conhecimentos e especificidades de cada deficiência, quais as necessidades e formas de atingir
cada aluno e, também, na fase de estágio, o
professor irá observar e ampliar sua prática
diante das situações vividas, desenvolvendo
competências que irão garantir uma prática
que contemple a proposta de inclusão escolar.
Os cursos de formação de professores
também devem discutir a importância do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar com outras
áreas de conhecimento, principalmente com a
área da Educação Especial, que é uma área
que muito produziu e produz conhecimentos
sobre os alunos com necessidades educacionais especiais.

com a diversidade dentro de sala de aula e dentro da escola, contando, inclusive com auxílios
de outras áreas para que possa satisfatoriamente
realizar e organizar situações de ensino aprendizagem em condições ótimas para os alunos com
deficiência.
É válido observar que o professor é fundamental como mediador das aprendizagens e
no processo de inclusão, o apoio e a valorização
das ações de todos os agentes que atuam dentro da escola, é preponderante na construção de
uma escola inclusiva.
Diante do ponto de vista curricular, Mantoan (2006, p. 30) assinala para a “necessidade
de que todos os níveis dos cursos de formação
de professores devem sofrer modificações em
seu currículo, de modo que os futuros professores discutam práticas de ensino adequadas às
diferenças”, uma vez que, os recursos pedagógicos possibilitam a construção de conteúdos e,
consequentemente, um currículo que construa
pontes entre todos, favorecendo a inclusão naturalmente.
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Essas reflexões mostram que as mudanças na formação de professores precisam
proporcionar um preparo que atenda questões
teóricas, práticas e metodologias capazes de
efetivar a inclusão escolar. Tendo em vista que
esse novo paradigma de educação traz a valorização das diferenças, precisando respeitar
o indivíduo como um ser único, princípio que
força aos professores a abolição de toda forma
de homogeneidade em suas práticas. A existência de disciplinas que contemplem temas
relacionados à educação inclusiva traz, às instituições de Ensino Superior, novas perspectivas
educacionais, no entanto, não são suficientes
para que sejam articulados conhecimentos,
fundamentos e práticas referentes à educação
inclusiva. Nesse sentido, Bueno (2001) coloca
quatro desafios que a educação inclusiva impõe à educação de professores:
Formação teórica sólida ou uma formação adequada no
que se refere aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos que envolvem tanto o “saber” como
o “saber fazer” pedagógico; formação que possibilite
analisar, acompanhar e contribuir para o aprimoramento dos processos de escolarização das mais diversas
diferenças, entre elas, as crianças deficientes que foram
incorporadas no processo educativo regular; formação
específica sobre características comuns das crianças
com necessidades educativas especiais, como expressões localizadas das relações contraditórias entre a
sociedade em geral e a as minorias; formação sobre
as características, necessidades e procedimentos pedagógicos específicos a cada uma das necessidades
educativas especiais (BUENO, 2001, p. 15).

A inclusão traz para a escola e para os
professores, um novo olhar para a educação
em si, cada criança é um ser único, e olhar
para essa singularidade é essencial para que
a inclusão aconteça verdadeiramente, respeitando e oferecendo meios para que a aprendizagem aconteça para cada um à sua maneira.

Para isso, é necessário também, aperfeiçoar os conhecimentos sobre cada necessidade especial, quais características e habilidades podem ser desenvolvidas em cada criança
e conhecer a individualidade, não somente o
que apresenta necessidades especiais, mas
também aquele que de alguma forma mostra
alguma dificuldade; a fim de planejar aulas que
levem em conta tais informações e necessidades, sendo mediador dessa inclusão em todos
os espaços.
Pode-se considerar, portanto, que o
sucesso da inclusão escolar vai depender, em
grande medida, do trabalho pedagógico do
professor da classe comum, pois este deve
ser qualificado para responder as necessidades diferenciadas de seus alunos, para propor
situações de ensino aprendizagem satisfatória
para 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).
Vemos que não somente a formação
do professor é necessária para uma inclusão
efetiva, mas também, uma estrutura de recursos, humanos e materiais para que o professor
possa colocar em prática seu trabalho com eficiência. Nesta perspectiva o papel da escola é
fundamental para criação de um espaço real
de ação e interação que favoreça o fortalecimento e o enriquecimento da identidade do
aluno com deficiência.
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CONTEXTO ESCOLAR NO PROCESSO
DE INCLUSÃO

Embasando na lei a articulação da comunidade escolar para dar ao aluno especial
total condições para que sua aprendizagem e
seu acesso à escola aconteça. Em se tratando
do ensino, é importante ressaltar as dificuldades e entraves existentes no processo de ensino aprendizagem.

Uma vez que a inclusão está pautada
e embasada nas leis que a regem a educação,
tende-se a buscar como a escola compreende
e inclui o aluno especial. Na medida em que a
escola assume seu papel social de integrar o
Nesse sentido, há a necessidade de
aluno especial, também deve se comprometer
em oferecer espaços, materiais e formação aos capacitação dos educadores para que possam
professores, Sassaki (2002) define a proposta promover o aprendizado dos conceitos escolares e desenvolver atividades adequadas para
de inclusão como:
que os alunos avancem. Nesse sentido, o pro[...] o processo pelo qual uma escola procede, perma- cesso de inclusão está relacionado com consnentemente, a mudança do seu sistema, adaptando truir meios para que ele tenha uma aprendizasuas estruturas físicas e programáticas, suas metodo- gem idêntica a dos demais alunos. O processo
logias e tecnologias capacitando continuamente seus
de inclusão torna-se decisivo para o desenvolprofessores, especialistas, funcionários e demais membros da comunidade escolar, inclusive todos os alunos vimento do aluno, uma vez que ele participará
e seus familiares e a sociedade em seu entorno (SAS- sócio culturalmente do meio em que vive:
SAKI, 2002, p.17).

Vemos que, para que haja uma inclusão de qualidade, toda a comunidade escolar
deve estar envolvida; dessa forma, atuar com
qualquer tipo de deficiência requer a construção de um ambiente sem barreiras, que atenda
as peculiaridades de cada um, com meios para
que a comunicação e aprendizagem aconteçam com qualidade e que todos tenham suporte para avançar em seus conhecimentos, tanto
alunos quanto professores. Sendo necessário
mais que materiais acessíveis, e profissionais
capacitados, sim, que a comunidade escolar
esteja atenta às demandas existentes a cada
indivíduo.

A escola é a instituição responsável pela passagem da
vida particular e familiar para o domínio público, tendo
assim a função social reguladora e formativa dos alunos. [...] Ela precisa assumir um compromisso com as
mudanças sociais, com o aprimoramento das relações
entre os concidadãos, com o cuidado e respeito em
relação ao mundo físico e aos bens culturais que nos
circundam (BRASIL, MEC, SEESP, 2006, p. 7).

Dessa forma, a escola é responsável
pela vida que esses alunos terão como cidadãos, além de ter o poder de transformar suas
relações sociais e proporcionar aos outros alunos a experiência de convivência para o incentivo do respeito à diversidade, solidariedade e
convivência com as diferenças.

A escola e os educadores devem busAs Políticas para a Educação Especial
através do MEC articulam-se para assegurar car entender a importância dos documentos
que asseguram e organizam o processo de
que:
inclusão e, buscar conhecimentos e práticas
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alu- para desenvolverem um trabalho de intervennos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendi- ção para que o aluno deficiente possa ter um
mento aos educandos com necessidades educacionais aprendizado significativo e que atenda suas neespeciais, assegurando as condições necessárias para
cessidades.
uma educação de qualidade para todos (BRASIL, MEC/
SEESP, 2001, p. 34).
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Garantir a qualidade na educação especial inclusiva não requer somente recursos
pessoais, mas também os recursos matérias
como: espaços adaptados, materiais de uso
pessoal adaptados e adequação dos materiais
disponíveis.

O atendimento desse contínuo de dificuldades requer
respostas educacionais adequadas, envolvendo a flexibilização curricular que pode configurar poucas ou
variadas modificações no fazer pedagógico, visando
remover as barreiras que impedem a aprendizagem e
a participação dos alunos que apresentam dificuldades
em seu processo de escolarização (MENDES, 2004, p.
38).

Pode-se dizer que a acessibilidade é o
maior obstáculo para conseguirmos uma eduNessa perspectiva, não é difícil conscação de qualidade, uma vez que, se o aluno
não consegue chegar até onde está sendo ofe- tatar como a escola pode colaborar para o surecido o ensino, ele não participa de todos os cesso ou o fracasso do aluno e, que através
dessas estruturas forma-se o tipo de ser humaperíodos de aprendizagem.
no desejável para uma determinada sociedade.
Cada aluno possui características próprias, compondo uma distinção de interesses e
ritmos de aprendizagem dentro de uma sala de
aula, o desafio do ensino regular atual é trabalhar com essa diversidade de forma que construa novos conceitos de ensino aprendizagem,
incluindo todos nesse processo, deixando seu
modo segregacionista de lado.

A escola se mostra um espaço privilegiado que permite a criança revelar e afirmar,
através de trocas efetivas e significativas, tanto a sua identidade individual quanto aquela
do grupo ao qual pertence, é um espaço real
de ação e interação, com a inclusão social da
criança.

O processo de inclusão demanda nova
postura da escola diante das dificuldades e necessidades dos alunos, o processo de modernização e reestruturação dos espaços, acessos e práticas, perpassam pelo processo de
ensino/aprendizagem o que, também implica
na formação dos professores que irão ter mais
bases para lidar com as necessidades dos aluA inclusão escolar exige novos paradig- nos.
mas, o ensino e currículo precisam ser revisitados e responder às diferentes necessidades e
O processo de inclusão também leva
ritmos, garantindo uma educação de qualidade em consideração a conquista do ambiente somediante currículos adequados, mudanças de cial, sendo esse o primeiro por onde a criança
organizações, estratégias de ensino, recursos passa e frequenta, o segundo sendo a escola,
e parcerias com a comunidade.
influência em todas as interações e experiências sociais, sendo predominantes no desenAproximar-se conceitualmente a inclu- volvimento psicossocial da criança.
são no ensino regular, detendo-se na prática
docente institucional no contexto da educação,
é uma tarefa que demanda um empenho na
determinação das divisões conceituais complexas:

A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa
para os alunos segregados da escola regular, já que
ela: representa um passo muito concreto e manejável
que pode ser dado em nossos sistemas escolares para
assegurar que todos os estudantes comecem a aprender que pertencer é um direito e não um status privilegiado que deva ser conquistado (SASSAKI, 1997,
p.18).
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O QUE É ESCOLA INCLUSIVA

A escola tem de fato um papel muito importante neste processo de inclusão, mas não
é apenas dela a obrigação da inclusão social,
deve haver também a participação dos pais, da
sociedade, da igreja, enfim todos devem estar
envolvidos e empenhados neste processo de
inclusão social.

Sempre que um aluno com deficiência
chega a uma escola, ele encontra muitas dificuldades em seu acesso à escola, seja de
ordem física, organizacional, pedagógico, e às
vezes até mesmo administrativa. São muitas as
barreiras que uma pessoa com deficiência enPorém, a escola e seus profissionais
contra ao ingressar na escola.
devem assumir este compromisso acreditando que as mudanças são possíveis, pois este
Isso muitas vezes ocasiona uma falta deve ser o primeiro passo para a inclusão, ou
de interesse daquele indivíduo em persistir em seja, acreditar no trabalho realizado.
seu objetivo, que na verdade é um direito de
Entende-se que todos os alunos têm
todos o acesso à educação. A escola incluseu
tempo
para aprender de forma específica,
siva tem como objetivo estabelecer ao aluno
condições de aprendizagem favoráveis e ain- a percepção do trabalho inclusivo permeia os
da respeitar as diversidades, fazer com que projetos escolares de forma que, a estrutura
escolar necessita de modificações que favoreo aluno com deficiência se sinta à vontade e
çam as aprendizagens.
entusiasmo em progredir educacionalmente e
assim viver em condições de conforto perante
O entrosamento entre professor e aluno
a sociedade.
é essencial para que este, enquanto planejador
das ações pedagógicas, possa repensá-las a
Para que a escola inclusiva aconteça é fim de dar conta da aprendizagem desses alunecessária a participação total dos envolvidos, nos.
assim como a boa vontade, respeito, esperanMesmo com as salas de apoio sendo
ça e interesse em ajudar no processo de inclusão, não deve haver de forma algum nenhum vistas como suporte ao professor da sala retipo de preconceito ou mesmo discriminação. gular, elas ainda não conseguem se expandir
para além do porquê foram criadas, muito se
Os principais envolvidos neste proces- tem estudado a fim de buscar o ponto de colaso além dos pais, são os educadores que de- boração entre uma sala e outra; Fabiany Silva
(2008) em seus estudos sobre educação incluvem ter bastante paciência, força de vontade,
siva colabora com a discussão:
fé, e ainda também precisam ser indivíduos
criativos, para planejar atividades que bus- Diferentemente do espaço ocupado pelas salas de aula
quem trabalhar todos os alunos da sala, e não comuns, estruturado em suas origens para atender aluapenas aqueles sem deficiência.
nos “normais” e que traz consigo símbolos, signos e
Por este motivo é que o educador tem
uma participação muito importante neste processo de inclusão. Assim como o mesmo deve
ter total apoio como a ajuda de pais e familiares, apoio também da direção educacional e
de seus colegas de profissão. Para a educadora Mantoan (2004):
A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos
que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a
todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para
que obtenham sucesso na corrente educativa geral
(MANTOAN, 2004, p.138).

valores atualizados no dia a dia escolar, a sala de recursos impõe “novas” relações escolares, nas quais o ordenamento espacial e temporal do fenômeno educativo
significa, ao mesmo tempo, um distanciamento daquela
atualização diária e uma vinculação da escola com o
universo do especial (SILVA, 2008, p.101)

Voltada para um ensino individualizado, as salas de recursos apoiam a criança,
oferecendo um espaço que favoreça as possibilidades de aprendizagem do aluno através
de interação com o professor especialista que,
juntamente com o professor da sala regular,
estará acompanhando o desenvolvimento e
aprendizagem das crianças especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva hoje faz parte da realidade de todos nós, enfrentar os desafios
advindos dessa demanda é questão permanente nos estudos e dos espaços educacionais,
analisar como aprendem e observar o que podemos aprender com esses alunos, é ter um olhar
diferenciado para esta nova realidade no século XI.
Observando as leis que regem e orientam a inclusão e a realidade vivida pelas escolas
públicas, vemos o quanto distante está a teoria da prática, sabemos que os recursos físicos e
materiais ainda são escassos e muitas escolas fazem adaptações com recursos próprios, a fim
de dar qualidade ao trabalho desenvolvido com as crianças.
Apesar das pesquisas de campo terem mostrado um déficit na formação dos professores, ainda podemos perceber o esforço dos mesmo em desenvolver as habilidades dos alunos
especiais e produzir conhecimento, autonomia e aprendizagens que vão servir para a vida fora
da escola também. Promover aprendizagem através de projetos e atividades que favoreçam a
integração e superação com a colaboração de todos os agentes educativos, é também, preocupação dos educadores.
A insegurança que os professores apresentam diante de uma sala com inclusão, não podemos deixar de destacar o empenho e dedicação para que o ensino/aprendizagem aconteça
efetivamente durante todas as atividades propostas.
Inclusão, não é apenas ter o aluno em sala, mas colocá-lo como protagonista de sua
aprendizagem, apesar de todo o apoio extracurricular não ser compartilhado com a escola, sabemos que esse espaço é muito rico para as aprendizagens desses alunos.
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A CONSTRUÇÃO DO INDIANISMO NAS OBRAS
DE JOSÉ DE ALENCAR

RESUMO: Este artigo propõe uma análise da trilogia indianista do escritor cearense José de
Alencar (1836 – 1881) e de como se deu parte do seu grandioso projeto de descrever e narrar
os mais diversos panoramas sociais existentes em nosso país na época em que viveu; bem
como seus textos foram recebidos pelo público e pelos demais escritores e personalidades da
época. Refletiremos também, sobre a escolha do índio como herói nacional e a questão do
exagero na descrição de características físicas e morais, almejando a construção dessa figura
representativa de nossa nação. Para tanto este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica com aspectos descritivos e exploratórios, resgatando o projeto de Alencar e a análise
por meio de sua prosa indianista, representada pela trilogia: O Guarani (1857), Iracema (1865)
e Ubirajara (1874). Assim, começamos a traçar um panorama do Romantismo no Brasil e no
mundo para depois abordar a questão do indianismo, seguido de uma análise de cada um dos
romances supracitados e finalizando com algumas considerações. Desse modo, este artigo
procura mostrar que, apesar de idealizada e fantasiosa, a figura do índio descrita por Alencar, inegavelmente contribuiu para a formação da identidade do povo brasileiro, chamando a
atenção para aquilo que era da terra e contribuindo para desconstruir o ideal europeu, ainda
que vários críticos divergem dessa opinião. Portanto, a intenção aqui, é analisar os três romances indianistas de Alencar e deixar que o leitor julgue, por si mesmo, a importância de
sua obra.
Palavras-chave: Indianismo; Nacionalismo; Natureza; Romantismo; Ufanismo.
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INTRODUÇÃO

A

escola literária denominada Romantismo predominou no Brasil por mais de quarenta anos (1836 – 1881). Nela era marcante o culto aos personagens idealizados, que representavam as melhores e mais sublimes qualidades dos seres
humanos, de maneira a impressionar os leitores, que se sentiam representados nas ações das
personagens e identificavam-se com seus ideais.
O escritor romântico atuava como porta-voz desses ideais coletivos e ciente das mudanças pelas quais o Brasil passava, social e politicamente, contribui dessa maneira, pela busca de
nossa identidade cultural como povo. Nasce então, a ideia do índio como herói nacional.
Vários fatores contribuíram para esse discurso e necessidade de nacionalidade brasileira, como a transferência da corte portuguesa para o Brasil (1808), a chegada de algumas missões estrangeiras em nosso país, compostas por cientistas e artistas (1815) e a proclamação da
independência brasileira (1822).
O Romantismo no Brasil teve três fases distintas, porém, vamos nos atentar à fase indianista de José de Alencar (1829 – 1877), um dos maiores escritores do Romantismo brasileiro.
Alencar buscava expressar a diversidade da alma nacional brasileira e valorizar o seu povo.
Para entendermos esse projeto, sobretudo em seus romances indianistas, devemos entender que neles, o povo brasileiro é fruto da miscigenação do branco português europeu com
o nativo da terra, o índio. A matriz africana é totalmente ignorada. Essa valorização do povo brasileiro fez com que os leitores se identificassem com os personagens e o hábito da leitura dos
folhetins caísse no gosto de todos.
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O ROMANTISMO
De acordo com os estudos de Cândido
(2007), a retratar sobre a literatura brasileira,
nos relata que, o Romantismo surgiu no século
XIX, na Alemanha, com o movimento Sturm und
Drang (tempestade e ímpeto) e alcança toda a
Europa. Este movimento ocorreu entre 1760 e
1780 e defendia o “Empfindung”, o efeito da
emoção, imediato, poderoso e acima da razão.
As novas escolas literárias surgiam
sempre como uma reação a anterior e com
o Romantismo não foi diferente. Ele surge em
oposição ao Arcadismo e seu equilíbrio artificial, que apresentava uma vida perfeita e bucólica (CÂNDIDO, 2007).
O Romantismo valoriza o sentimento
em oposição à razão. Dar vazão a eles era o
principal e a natureza servia como inspiração.
Eram valorizadas a subjetividade, a individualidade e ideais burgueses como a valorização
do esforço individual para se obter sucesso.
Analisando o panorama mundial, o Romantismo ocorre após a Revolução Francesa, que
trouxe consigo muitas frustrações e expectativas que não se concretizaram. Vemos então,
uma literatura fortemente baseada na fuga da
realidade (escapismo) e em busca de um mundo perfeito, que ao que parece, só era possível
no passado histórico, voltando muitas vezes à
Era Medieval (utopia) - no caso da Europa - ou
pela morte (CÂNDIDO, 2007).
Segundo esses estudos, em cada país
o Romantismo teve suas características peculiares, porém há algumas comuns a todos,
como o egocentrismo (o indivíduo como centro
do universo), o sentimentalismo exacerbado, o
nacionalismo (ufanista muitas vezes), a idealização do amor e da mulher, o uso de um tom
depressivo, com o recurso da fuga da realidade pela morte (CÂNDIDO, 2007).

Neste sentido, constatamos a existência de três fases românticas (CÂNDIDO, 2007).
Romantismo ultra sentimental, com personagens depressivos, exaltação da morte ou da
loucura como fugas da realidade desastrosa. É
também chamada de geração do “mal do século” – tuberculose, considerada uma “doença romântica”. O maior expoente dessa fase é,
sem dúvidas, o inglês Lord Byron (1788-1824).
O Romantismo social, cujo maior expoente é o francês Victor Hugo (1802 - 1885)
é caracterizado por representar a miséria do
povo e denunciar os problemas sociais vividos
por ele, destacando assim as parcelas marginalizadas da sociedade.
A terceira fase mundial está ligada ao
Romantismo nacionalista, ainda influenciada
por Victor Hugo. Dialoga com fatos históricos
fundamentais para compreender os séculos
XVII e XIX, como a Revolução Francesa e a insatisfação do povo. Os miseráveis (1862), deste autor, é uma das obras de maior destaque
dessa fase, além de ser atemporal e considerada obra-prima.
No Brasil, o marco inaugural do Romantismo se dá em 1836, com a publicação
da obra “Suspiros poéticos e saudades”, de
Gonçalves de Magalhães: “Eis-me fora do
mundo, nas solidões dos mortos, no império
do silêncio, e da tristeza, de campas, e ciprestes rodeado! (MAGALHÃES, 1836)
Nesse sentido, Bosi (2012), afirma que
na poesia romântica brasileira, identificamos
três gerações: a indianista, a ultrarromântica e
a condoreira. A indianista é nacionalista, tendo o índio e a nossa natureza como pano de
fundo, diferentemente da Europa que se voltava para o seu passado na Idade Média. A
ultrarromântica mantém as mesmas características mundiais, já mencionadas anteriormente,
e a condoreira é uma poesia libertária, tendo
o condor como símbolo de liberdade. É uma
poesia abolicionista e que tem o baiano Castro
Alves (1847 – 1871) como figura mais repre1171
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sentativa.

O INDIANISMO
Segundo esses estudos (2012), um
ano antes de Alencar trazer ao conhecimento do público a história do índio Peri, Gonçalves de Magalhães (1811-1882) publicava o
seu poema épico Confederação dos tamoios
(1856). Há uma grande expectativa em relação
ao lançamento dessa obra, mas também muito
debate por conta de críticas feitas a mesma.
Estas críticas são feitas por alguém que assina
sob o pseudônimo “Ig” e são publicadas no
jornal Diário do Rio de Janeiro (BOSI, 2012).
O jovem escritor José de Alencar era o
redator-chefe deste jornal e a real autoria das
críticas fica clara. Depois, estas mesmas cartas
seriam reunidas e revisadas pelo próprio Alencar e publicadas em volume: “Essas censuras
em geral referiam-se à gramática, ao estilo e à
metrificação; na minha opinião o autor da Confederação dos Tamoios peça frequentemente
por este lado. O leitor encontrará nas páginas
seguintes, com mais algum desenvolvimento,
aquilo que eliminei das cartas publicadas no
Diário” (ALENCAR,1856, p. 3).

VORA, 1872, p. 249)

Segundo Távora (1872 apud COUTINHO, 2001), As oito cartas publicadas por
Alencar tinham como objetivo, como ele mesmo admitiu em uma delas, a busca deliberada
da polêmica. Alencar não era muito conhecido
nos meios literários da corte e a obra que ele
criticou era patrocinada pelo imperador Dom
Pedro II (1825-1891), de quem, de certa maneira, conseguiu chamar a atenção, pois o imperador se manifestou em defesa de Gonçalves de Magalhães.
Na Europa, os valores eram representados pelos cavaleiros medievais. O Brasil, por
não compartilhar dessa história, viu no índio, o
habitante natural da terra, essa representatividade. O índio era mostrado como alguém bom
por natureza, baseado nas ideias do filósofo
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sobre “o
bom selvagem” (COUTINHO, 2001),

Na obra Como e porque sou romancista (1893), Alencar deixa claro essa noção
idealizada do indígena e das características da
escola literária abraçada por ele; pretendendo
ser nacionalista a partir da exaltação da natureza, da volta ao passado histórico e da criaQuanto a Confederação dos Tamoios, ção do herói nacional representado pelo índio
segundo Alencar (1981) possuía problemas (COUTINHO, 2001).
formais além de falta de imaginação na descriAlencar tinha um projeto e nos informa
ção dos costumes indígenas, assim como da
própria natureza; o que é interessante analisar sobre ele nesta obra autobiográfica. Ele queria
quando constatamos que Alencar também foi abordar toda a variedade do país, do sertão à
duramente criticado pelo seu indianismo. Nas corte, e conseguiu isso com romances que nos
palavras de Agripino Grieco (1888-1973), o ín- mostram uma diversidade de tipos brasileiros.
dio de Alencar é uma “linda mentira”, opinião Nessa obra ele justifica até mesmo a escolha
de certa forma compartilhada por Franklin Tá- por romances, inspirados em suas leituras de
vora (1842-1888). Há um grande erro de forma Balzac, Dumas, Vigny, Chateaubriand e Victor
Hugo:
na obra do Sr. José de Alencar:
essa linguagem sempre figurada, que ele põe a cada
instante na boca dos bárbaros, como se fossem todos
poetas. Está enganado; o uso que faziam de tropos era
determinado tão somente pela necessidade quando tinham de exprimir as ideias abstratas, para as quais lhes
faltavam termos. Fora disso, o seu modo de exprimir-se
havia de ser grosseiro, rústico e simples porque a mais
não lhe permitia saber o estado de embrutecimento intelectual e moral, em que seu espírito jazia imerso (TÁ-

A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para
ela. O molde do romance, qual mo havia revelado por
mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma
novela com os fios de uma ventura real, fui encontrá-lo
fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. (ALENCAR, 1873, p.2)
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O GUARANI
De acordo com estudos, uma ocorrência frequente nas obras indianistas de Alencar
eram as notas de rodapé escritas por ele mesmo para as suas obras. Essas notas eram tão
descritivas que se constituíam praticamente em
um paratexto. o caso de O guarani, temos cinquenta e sete notas de rodapé que nos dão em
totalidade a visão do autor sobre a sua composição e que não devem, de forma alguma, serem ignoradas ao lermos a obra (COUTINHO,
2001).

contrário; tanto é que o grande vilão da história
é o italiano Loredano. O índio Peri representa a
transposição dos valores europeus para o indígena (COUTINHO, 2001).
Observamos também que, naquele
momento, o Brasil era dependente de Portugal
sob várias maneiras ainda e por este motivo,
não poderia haver uma valorização do negro.
Alencar, que parecia gostar de polêmica, acaba
optando por valorizar o índio e muitos apontam
nessa postura tomada pelo escritor um indicativo claro de seu posicionamento escravocrata
(COUTINHO, 2001).
Além de todas as características e valores que permitem, ele se dedica a cuidar e
defender a família do português Dom Antônio
de Mariz - personagem histórico, pois de fato
existiu e seria um dos fundadores da cidade do
Rio de Janeiro, ocorrida em 1567, ao lado de
Mem de Sá (1500 – 1572).

O Guarani é o primeiro romance indianista de Alencar. Inicialmente publicado em folhetins e logo em seguida em livro, a obra de
1857 iniciava o projeto de seu escritor de construir para o Brasil, recém tornado independente,
um passado heroico e grandioso, representado
Cecília é uma das filhas de Dom Anna figura do índio. Para descrever esse índio,
Alencar o compara com a natureza, que é idea- tônio de Mariz. Peri a salva de uma avalanche
lizada e perfeita, assim como seu personagem de pedras e após isso passa a ser seu protetor
incansável, salvando-a inúmeras outras vezes
(COUTINHO, 2001).
ao longo do romance (COUTINHO, 2001.)
Ao representar essa figura grandiosa,
Peri presta uma vassalagem amorosa à
Alencar cria Peri, índio que possui todas as
características e valores ideais que se espera Cecília. É um amor idealizado e como ele foi inde um ser humano. Ele é belo, extremamen- serido na cultura do branco europeu e em suas
te forte, inteligente, corajoso, destemido, leal e crenças, ele acaba enxergando em Cecília a
com isso, além de construir um ideal de brasi- própria Virgem Maria. Interessante observar
leiro, Alencar faz com que seus leitores se sin- que Peri chama Cecília de “Ceci”, que em tupi
tam próximos ao seu personagem, ou porque significa “causar sofrimento”, o que demonstra
queriam ser como ele ou porque desejavam que ele tem consciência do seu sentir e que o
alguém como ele ao seu lado (COUTINHO, mesmo é irrealizável. É um amor platônico. A
obra sugere a miscigenação do povo brasileiro
2001).
pelo amor de Peri e Ceci, mas isso é posto no
Obviamente, todas essas caracterís- romance de forma implícita, apenas em suas
ticas eram exageradas ao extremo, mas era linhas finais, bem diferente do romance indiaexatamente assim que eram os personagens nista seguinte - Iracema:
			
românticos, tradicionalmente separados em
O
hálito
ardente
de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no
bons e maus. Alencar acreditava que o brasisemblante da virgem um ninho de castos rubores e lânleiro era fruto da miscigenação do português guidos sorrisos: os lábios abriram como as asas purcom o indígena e por este motivo não vemos púreas de um beijo soltando o voo. (ALENCAR, 2005)
nesta obra nenhum tipo de crítica à presença
portuguesa em terras brasileiras, muito pelo
1173
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sonhos em doce realidade (AZEVEDO, 1976).

IRACEMA
Iracema foi publicada inicialmente em
1865, oito anos após O guarani. O nome da
obra é um anagrama para América, o que é
interessante observar, já que a obra representa
a união do branco europeu com o índio sul-americano. É considerada a primeira obra de
literatura cearense produzida por Alencar, de
acordo com o pesquisador Sânzio de Azevedo
(1938).
Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta
a jandaia nas frondes da carnaúba;
Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos
raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros [...]
Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a costa
cearense, aberta ao fresco terral a
grande veia? [...]
Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce mar em fora.
Um jovem guerreiro cuja tez branca não
cora o sangue americano; uma criança e um rafeiro que
viram a luz no berço das florestas, e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem [...], (ALENCAR,
2005).

Os trechos acima, extraídos de uma
edição de Iracema de 2005, nos apresentam
memórias de Alencar permeadas de descrições de paisagens e costumes cearenses e
nos traz o mito da origem desse povo. Curiosamente, o livro começa antecipando o final da
história de amor entre Iracema e Martim, cujo
fruto é o filho Moacir (“filho da dor”, “o que vem
da dor”, em tupi-guarani), (COUTINHO, 2001).
Iracema nos é apresentada como a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais
negros que a asa da graúna. A índia da tribo
dos Tabajaras é a guardiã do segredo da Jurema, ritual sagrado dos tabajaras onde se é preparada uma bebida (vinho) que faz com que os
guerreiros entrem em contato com a espiritualidade. Segundo Iracema explica a Martim, esse
vinho tem o poder de transformar os desejos e

A índia conhece o guerreiro português
Martim, que é acolhido em sua tribo por seu
pai, Araquém. Ela e o guerreiro se apaixonam,
mas Iracema o avisa que, por ser detentora do
segredo da Jurema deve se manter virgem e
aquele que a possuir, morrerá. Passado algum
tempo, Tupã fala por Araquém, esclarece que
Martim é seu protegido e que se Iracema se
entregar a ele, é ela quem perderá a vida, novamente nos antecipando o final da trama e para
alguns, mostrando o quanto o escritor José de
Alencar era conservador e porque não dizer,
machista, já que Iracema é a única protagonista indígena a morrer (AZEVEDO, 1976).
Também em Iracema, temos a forte
presença de elementos epigráficos, que são os
textos “extras” da obra, como as notas de rodapé, como vimos em O guarani. Neste romance,
que o próprio Alencar chamou de lenda, temos
mais de 120 notas de rodapé, prólogo, posfácio e algumas edições trazem ainda uma carta
de Alencar a um fã explicando o processo de
composição do livro e o argumento histórico
usado. Como já foi dito anteriormente, ler Alencar ignorando esses elementos faz com que
a leitura fique incompleta e é importante observar que, apesar de lenda, com uma base
histórica tão consistente, tão bem detalhada, o
leitor atribui maior verossimilhança à história.
Também há no romance dois personagens que
de fato existiram: Martim e seu amigo Poti. Importante salientar que fatos históricos, apesar
de baseados em fatos concretos, são contados
de forma subjetiva e, ao usarmos essa subjetividade, naturalmente selecionamos quais e
como contar (AZEVEDO, 1976).
A história começa em 1608 quando
Martim Soares Moreno é indicado para regularizar a colonização da região que mais tarde
seria conhecida como Ceará. Muitos atribuem
esse lado histórico marcante nas obras alenca1174
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rianas às suas muitas leituras de Walter Scott
(1771 - 1832), criador do romance histórico. Já
o índio Poti ou Potiguaçu converteu-se ao catolicismo, foi batizado com o nome de Antônio
Felipe Camarão e tornou-se militar (AZEVEDO,
1976).
Quando Martim conhece Iracema, ele
já era amigo de Poti, guerreiro da tribo Potiguara ou Pitiguara, inimiga dos Tabajaras, mas
a índia não fica ciente desse fato. Por outro
lado, ao ser atacado por ela, que o acerta com
uma flecha, Martim quebra o objeto em sinal
de paz, de amizade, que era um costume indígena, o que deixa claro que ele já havia entrado em contato com os habitantes naturais da
terra e estava familiarizado aos seus costumes
(AZEVEDO, 1976).
Irapuã, cacique da tribo dos tabajaras,
se opõe a estadia de Martim por ser apaixonado por Iracema e por saber não poder possuí-la. Percebendo que a bela morena se apaixonou pelo português, começa a tramar uma
forma de matá-lo e alimentar-se de sua carne
(antropofagia), pois assim, teria o seu amor. A
linguagem doce, poética, usada pelas personagens indianistas de Alencar, se justifica pelo
pensamento imagético dos mesmos. Sabemos
que eles se valem dos mitos e das histórias
para explicar o mundo e Alencar usa seu romance para contar a história da formação
do povo brasileiro. Iracema é um mito dessa
formação ou lenda, como seu autor afirmava
(AZEVEDO, 1976).
Iracema talvez seja uma das obras mais
criticadas de Alencar por ser de difícil leitura. O
texto original é bastante arcaico, trazendo muitos termos de línguas indígenas, o que justificaria em partes a presença de tantas notas de rodapé. Também devemos observar que o texto
inicialmente foi feito para ser um poema épico
e por este motivo encontramos tantas figuras
de linguagem, o que é comum em poemas,
mas não em prosa (AZEVEDO, 1976).
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos
que seu talhe de palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a
baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem,
corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua
guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia
que vestia a terra com as primeiras águas. (ALENCAR,
2005)

UBIRAJARA
Ubirajara (1874) fecha a trilogia de romances indianistas de Alencar. A obra é relativamente curta, o que faz com que alguns a
considerem uma novela e não um romance de
fato. Ao contrário das obras anteriores, O guarani e Iracema, em Ubirajara não temos a presença do branco europeu colonizador. A história apresenta somente personagens indígenas,
mostrados como superiormente melhores que
o branco, com códigos de honra respeitados
por todos; representando um passado mítico e
glorioso do povo brasileiro; passado este que,
segundo Alencar, deveríamos nos orgulhar
(AZEVEDO, 1976).
Este livro é irmão de Iracema.
Chamei-lhe de lenda, como ao outro. Nenhum título responde melhor pela propriedade, como pela modéstia,
às tradições da pátria indígena.
Quem por desfastio percorrer estas páginas, se não
tiver estudado com alma brasileira o berço de nossa
nacionalidade, há de estranhar em outras coisas a magnanimidade que ressumbra no drama selvagem a formar-lhe o vigoroso relevo. (ALENCAR, 1874, P. 2)

Ubirajara conta a história de Jaguarê
- exímio caçador da tribo Araguaia - que parte
em busca de um grande feito para ser reconhecido como guerreiro valoroso por sua tribo.
Nessa busca, ele conhece a virgem Araci, da
tribo dos Tocantins. Araci propõe que ele lute
com os guerreiros de sua tribo para lhe tomar
como esposa. Apesar do interesse ser mútuo,
Jaguarê esclarece ser noivo de Jandira, mas
pede que Araci lhe envie um guerreiro para lutar com ele (AZEVEDO, 1976).
Jaguarê luta e vence um guerreiro de
nome Pojucã, o matador e o leva para sua tribo para fazê-lo de seu escravo. É um costu1175
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me indígena a prática da antropofagia, ou seja,
comer a carne de um outro ser humano, pois
acreditava-se herdar toda a bravura e os valores do guerreiro morto e os guerreiros vencidos
preferiam a morte a ter que servirem como escravos (AZEVEDO, 1976).

Ao vencer Pojucã, Jaguarê se torna
Ubirajara, que significa “senhor da lança” na
língua indígena. Jacira fala em casamento, mas
ele recusa e parte em direção à tribo Tocantins.
Ubirajara chega à tribo Tocantins, mas se apresenta com o nome de Jurandir. Araci se cala.
Ele cumpre e vence todas as provas que lhe
são dadas, sendo que na última delas tem que
colocar sua mão em um recipiente cheio de
formigas e aguentar as mordidas. Quando finalmente está perto de tomar Araci como esposa,
pedem que ele revele seu verdadeiro nome e,
nesse momento a tribo Tocantins se horroriza
ao saber que estão diante do guerreiro que
aprisionou Pojucã, filho de Itaquê – chefe da
tribo (AZEVEDO, 1976).

Ubirajara possui mais de sessenta notas de rodapé, escritas pelo próprio Alencar,
que além de explicarem o significado de alguns
termos indígenas, descrevem o modo de vida
dos mesmos. Estas notas também argumentam
contra a visão muito alimentada do indígena,
como um povo bárbaro e desprovido de valores. Alencar rebate e reconstrói esta ideologia
e é extremamente recomendada a leitura de
todas as notas para uma melhor compreensão
e enriquecimento da leitura (AZEVEDO, 1976).

Ubirajara volta para a tribo Araguaia
e liberta Pojucã, enquanto se prepara para
a guerra contra os Tocantins. Outra tribo, de
nome Tapuia ataca os Tocantins antes de Ubirajara e, nesse combate, Itaquê perde a visão.
Sem ter em toda a sua tribo um guerreiro que
possa substituí-lo, Itaquê se dirige à tribo Araguaia e oferece este lugar a Ubirajara. As duas
tribos se unem e se tornam uma única nação,
vencendo os Tapuias de vez. Estava formada
a nação Ubirajara e seu chefe obtém o direito
de casar com a mais bela e formosa de cada
tribo. Ele se casa então com Jacira e com Araci
(AZEVEDO, 1976).
		
As duas nações, dos araguaias e dos tocantins, formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome
do herói.
Foi esta poderosa nação que dominou o deserto.
Mais tarde, quando vieram os caramurus, guerreiros do
mar, ela campeava ainda às margens do grande rio.
(ALENCAR, 1874, P. 51)

1176

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme foi explicado nas seções anteriores, o escritor José de Alencar era extremamente conservador e conhecido por ser figura difícil de se lidar. Nascido em 1829 em Mecejana,
no Ceará, formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo e faleceu de tuberculose, aos 48
anos, em dezembro de 1877, no Rio de Janeiro.
Como político, destacou-se pela sua veemente defesa da escravidão no Brasil quando
foi ministro da justiça do segundo reinado e essa sua evidente falta de valorização aos povos
e às culturas africanas são óbvias na construção de seus romances indianistas; não por serem
indianistas, obviamente, mas por simplesmente ignorar essa matriz importantíssima para a formação do povo brasileiro e toda a contribuição que ela agrega à nossa cultura.
Como escritor, o que marca a obra de Alencar, como foi explicitado ao longo do texto
foi a questão do nacionalismo. Muitos enxergam nele um grande esforço para desenvolver o
patriotismo brasileiro e ele o fez, a sua maneira, logicamente, enaltecendo a figura do índio, bem
ao gosto do Romantismo, exaltando e exagerando todas as características positivas que eles
tinham e ao mesmo tempo comparando-os com a natureza brasileira, tão perfeita quanto.
Não se critica nem se discrimina aqui o indígena, que isso fique claro. A crítica que pode
ser feita é como nos é apresentada a relação entre os nativos da terra e o branco europeu colonizador. Essa relação é mostrada como pacífica e submissa. Peri apresenta todas as características do branco europeu, é comparado a eles, apesar de habitar o corpo de um nativo. Iracema
abdica de tudo em que crê por seu amor à Martim, inclusive de sua própria vida e em Ubirajara
só não temos isso porque todos os personagens são indígenas.
Sabemos perfeitamente que a relação entre índios e portugueses não ocorreu de forma
pacífica. Muitos indígenas foram mortos e submeter o outro a uma cultura que não é a sua é
matar a sua história. Essa relação se estabeleceu pela violência e não da forma romantizada que
nos foi passada. Não seria a disseminação dessas ilusões um crime?
Alencar morreu há 142 anos. Estamos em 2020 e podemos afirmar com certeza que o
índio não é visto como herói nacional, muito pelo contrário, ele é estereotipado, estigmatizado,
visto como vagabundo por muitos. Aliás, devemos falar em povos e culturas indígenas, pois assim como os povos africanos, são plurais e multilíngues.
O senhor José de Alencar tem seu valor como escritor, logicamente e é adorado em sua
terra natal pela descrição que faz dela e pela qualidade formal do que escreve, com algumas
incongruências apresentadas quase sempre em relação ao conteúdo e sempre rebatidas e explicadas por ele.
A questão que levanto aqui é a seguinte: a obra indianista do senhor Alencar não nos
apresenta um indígena que valoriza sua própria cultura, quando este se submete ao branco,
no caso do romance, de forma pacífica, por opção; não fez com que o povo brasileiro entendesse de forma ampla a importância e a valorização do habitante natural de nossa terra.
Muitos de nós não sabemos o que é ser indígena pois não temos acesso
a
essa cultura, a não ser quando procuramos nos informar sobre ela, logicamente e ainda assim, esse lugar de pertencimento e de fala nunca
será nosso se não nascermos nesta cultura e se não o ouvirmos de
fato, com respeito.
Fica a pergunta então. Apesar de contribuir com a noção de
nacionalismo, pois as pessoas foram levadas a se sentirem importantes cidadãos brasileiros, orgulhosos de sua natureza, qual foi a
contribuição que a obra de Alencar trouxe aos povos indígenas, àqueles que supostamente ele quis homenagear em suas obras? Como foi
dito ao início, deixo o leitor a vontade para tirar suas próprias conclusões.
1177

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no
Brasil. 17. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2001.

REFERÊNCIAS

GUTIÉRREZ, Angela. O Guarani e a construção
do mito do herói. In: Rev. de Letras, n. 29. vol. 1.
jan./jul. 2009.
______. História da literatura brasileira, V. 2, Romantismo, São Paulo: Cultrix, 1985.
MAGALHÃES, D.J.G. de. Suspiros poéticos e
saudades. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1865.

ALENCAR, José de. Cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Rio de Janeiro, Empreza
Typographia Nacional do Diário, 1856.
______. José de. Iracema. São Paulo, Ática,
2005.

PICCHIO, Luciana Stegagno. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
PONTARA, Marcela; ABAURRE, M. Luiza. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São
Paulo: Moderna, 2006.
RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira: dos primeiros cronistas aos últimos românticos. São Paulo.
Edusp, 1995, p. 365.

______. José de. O guarani. São Paulo, Círculo
do livro, 1972.
______. Ubirajara. São Paulo, Ática, 1981.
AZEVEDO, Sânzio de. Literatura cearense. Fortaleza: Publicação da Academia Cearense de
Letras, 1976.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Cultrix, 2012.
CÂNDIDO, Antônio. Formação da Literatura
Brasileira. Rio de Janeiro, Ouro sobre azul,
2007, p. 25-7.
CASTELLO, José Aderaldo. A polêmica sobre a
Confederação dos Tamoios. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1953.

1178

Revista Revista
Educar FCE
- 33 ªFCE
Edição
Educar
- 33- Agosto/2020
ª Edição - Agosto/2020

SHIRLENE DA SILVA
PEIXOTO

Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário
Sant’anna, São Paulo (2010).

1179

ª Edição
- Agosto/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 33 -ª 33
Edição
- Agosto/2020

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O principal objetivo que permeia esta pesquisa envolve analisar e compreender a
relação existente entre a alfabetização e o letramento frente à importância de se alfabetizar
letrando. O desenvolvimento desta pesquisa se justifica pelo fato da existência da estreita relação existente entre a alfabetização, o letramento e a escolarização, visto que o letramento é
um instrumento auxiliador, capaz de transformar toda a sociedade, envolvendo seus aspectos
econômicos, políticos e culturais, tendo assim por finalidade desenvolver uma aprendizagem
efetiva e significativa frente a uma sociedade democrática, justa e cidadã. A problemática a
ser respondida é: Como desenvolver aprendizagens significativas e qualitativas envolvendo
práticas de alfabetização e letramento concomitantemente? Para responder a estas o a outras
questões, o pesquisador optou pela metodologia de pesquisa bibliográfica, que procura traduzir qualitativamente os elementos que não podem ser medidos, permitindo ao pesquisador
expressar-se de maneira livre sobre determinado tema, buscando assim compreender as relações existentes entre a alfabetização e o letramento.

Palavras-chave: Alfabetização; Formação; Letramento; Lúdico; Práticas.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais consideramos como uma pessoa alfabetizada aquela que sabe ler
e escrever e, letrada a pessoa que além de saber ler e escrever sabe utilizar os
aspectos que envolvem a leitura e a escrita tanto dentro quanto fora do ambiente
escolar, ou seja, sabe fazer uso de tais conhecimentos junto à sociedade ao qual se encontra
inserido.
Letrar um indivíduo significa muito mais do que alfabetizá-lo visto que estes dois processos são inseparáveis porém de extrema necessidade e importância para o sucesso pessoal,
educacional e profissional de qualquer indivíduo e, portanto não pode ser ignorado pelas instituições escolares desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.
Adquirir uma língua significa aprender e compreender suas letras, palavras, entender
seus diferentes significados, interpretar a realidade, verificando as diferentes formas que a leitura
e a escrita desenvolvem frente às funções sociais.
O Ensino Fundamental visa promover a interação efetiva e significativa do aluno com as
propostas que envolvem a leitura, a escrita e o letramento, levando-o a interagir de maneira mais
apropriada com o mundo de textos e imagens que propõe maior interação com a sociedade
letrada.
Sendo assim, o presente trabalho apresenta como objetivo geral analisar e compreender
a relação existente entre a alfabetização e o letramento frente à importância de se alfabetizar
letrando. Seus objetivos específicos envolvem a reflexão sobre a prática de alfabetização e letramento; aprofundar os estudos sobre o tema; entender a problemática que envolve a alfabetização e o letramento; permitir o conhecimento dos processos de alfabetização e letramento na
aquisição da linguagem.
O desenvolvimento do tema se justifica devido à estreita relação existente entre a alfabetização, o letramento e a escolarização, visto que o letramento é um instrumento auxiliador, capaz
de transformar toda a sociedade, envolvendo seus aspectos econômicos, políticos e culturais,
tendo assim por finalidade desenvolver uma aprendizagem efetiva e significativa frente a uma
sociedade democrática, justa e cidadã.
Dominar a língua, a palavra escrita e falada, a leitura e a oralidade são itens extremamente imprescindíveis para que o desenvolvimento individual e coletivo ocorra de maneira eficaz.
Sendo assim, é necessário distinguir os conceitos de alfabetização e letramento para assim
aproximá-los da formação dos indivíduos.
Todo conhecimento que envolve a aprendizagem do código escrito é um processo que
exige do aprendente expressão, comunicação, registro e consequentemente conexão entre o ensino da leitura, da escrita e sua interação com o mundo onde vivemos. Diante do exposto surge a
seguinte problemática: Como desenvolver aprendizagens significativas e qualitativas envolvendo
práticas de alfabetização e letramento concomitantemente?
Para responder a essa questão o trabalho será embasado em pesquisa bibliográfica que
procura traduzir qualitativamente os elementos que não podem se medidos, uma vez que realidade e sujeito são indissociáveis e por isso não podem ser traduzidos quantitativamente.
Este tipo de metodologia permite ao pesquisador expressar-se de maneira livre sobre
determinado tema, buscando assim compreender as relações existentes entre alfabetização e
letramento.
Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, que envolvem livros, revistas, artigos científicos, monografias, entre outros visando assim colocar o pesquisador em contato direto
com todo o material disponível sobre o assunto abordado. Dentre os autores envolvidos neste
estudo destacam-se Ferreiro (1985, 2003), Friedmann (1996), Kleiman (1995), Mortatti (2004),
Soares (1998), entre outros de igual importância e valor.
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move sua inclusão sob os aspectos do convívio social, cognitivo, cultural e linguístico o que
consequentemente acabará por promover uma
O conceito de alfabetização sofreu inú- considerável transformação em sua vida.
meras mudanças ao percorrer da história, indo
E, de acordo com Kramer e Abramodo mais simples ao mais abrangente por ser
um processo de natureza complexa e se en- vay (1983, p.104) a alfabetização é “[...] um
contrar cercado por diversos e distintos senti- processo ativo de leitura e interpretação, onde
a criança não só decifra o código escrito, mas
dos.
também o compreende, estabelece relações,
Partindo dos trabalhos de Ferreiro interpreta”. Assim, Alfabetizar não se limita a
(1985/2003) até os atuais conceitos que en- práticas, situações e/ou atividades repetitivas
volvem o termo alfabetização no Brasil, muitos de escrita e leitura, mas sim dá-se início quannão auxiliam na formação dos professores con- do a criança consegue expressar-se sobre sua
temporâneos, pois não fornecem uma visão realidade ou identificar objetos e situações que
clara e objetiva do real trabalho do alfabetiza- se encontram ao seu entorno. Alfabetizar é um
dor. Portanto, é necessário que os atuais profis- processo de construção.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO CONCEITOS

sionais empenhados na missão de alfabetizar
Conforme Cavalcanti (1997, p.3) a alconheçam o processo histórico construído sobre a alfabetização para assim criarem alicer- fabetização é um “[...] processo psicogenético
ces que embasam sua prática pedagógica de de construção de conhecimentos sobre a língua escrita e as práticas sociais que lhe são
maneira coerente com o contexto histórico.
derivadas: ler e escrever”. Pois saber utilizar a
Nesse sentido Soares (1998), mostra leitura e a escrita auxilia o aluno na transformaque a alfabetização é a ação que permite ao ção de sua vida, em tudo o que envolve seu
indivíduo interagir com a leitura e a escrita, convívio social, cultural, cognitivo e linguístico.
para assim decodificá-los e utilizá-los. O indivíduo que tem acesso à leitura e a escrita bem
como consegue ler e compreender o que está
escrito, analisando as informações, é um indivíduo apto a exercer sua cidadania. Para Soares
(1998)

Segundo Freire (2005, p.49) “[...] alfabetizar-se é adquirir uma língua escrita através de um processo de construção do conhecimento com uma visão crítica da realidade”.
Todo indivíduo tem direito a leitura e a escrita e
isso é um dos atributos que lhe permite exercer
[...] alfabetização é dar acesso ao mundo da leitura. Al- sua cidadania.
fabetizar é dar condições para que o indivíduo – criança
ou adulto – tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto habilidades de decodificação e codificação do sistema de
escrita, mas, e, sobretudo, de fazer uso real e adequado
da escrita em todas as funções que ela tem em nossa sociedade e também como instrumento na luta pela
conquista da cidadania plena (SOARES, 1998, p.33).

Para Ferreiro (2003) “[...] a alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas
um processo cujo início é, uma maioria dos
casos, anterior à escola e que não termina ao
finalizar a escola primária”. Para a autora, a alfabetização não se resume a simples decodificação, para ela, trata-se de uma prática pedaPara o autor (1998), fazer uso da lei- gógica contextualizada e significativa.
tura e da escrita, aprender a ler e a escreve
significa inserir o indivíduo no convívio social,
A UNESCO (2002, p.46) enfatiza que
cultural, cognitivo e linguístico, possibilitando a o indivíduo alfabetizado é “[...] uma pessoa caeste transformar sua vida. Pois, quando o in- paz de ler e escrever, com compreensão, uma
divíduo faz uso da leitura e da escrita ele pro- breve e simples exposição de fatos relativos à
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vida cotidiana formando indivíduos competentes [...]”. A alfabetização pode ser considerada
então como o aprendizado do alfabeto e de
sua utilização para fins de comunicação. É um
processo onde o indivíduo constrói a gramática, codifica e decodifica o ato de ler, interpreta,
compreende, crítica e produz conhecimentos
de maneira geral, promovendo assim a socialização e as trocas simbólicas.

Ou seja, o letramento é um fenômeno mais amplo e que ultrapassa os domínios
da escola. Kleiman (1995, p.18) salienta que
o letramento é “[...] um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita, com sistema simbólico e como tecnologia em contextos específicos, para objetivos específicos”.
O letramento decorre das práticas sociais, dos diferentes contextos que envolvem a
compreensão e a expressão (lógica e verbal),
estando assim ligado aos usos e práticas de
leitura e escrita, bem como os eventos em que
essas práticas são postas em ação e as consequências delas provenientes sobre a sociedade (KLEIMAN, 1995).

A alfabetização pode ser considerada como um fator que impulsiona o exercício
consciente da cidadania e do desenvolvimento
da sociedade de maneira geral.O termo letramento é considerado bastante atual dentro da
educação brasileira. Seu surgimento ocorreu
mediante a necessidade de se falar em algo
Tornar-se um indivíduo letrado é desenque ia além da alfabetização, abrangendo de
maneira mais ampla os conceitos educacionais volver as habilidades não somente de ler e essobre o uso social da escrita (UNESCO, 2002). crever, mas sim utilizar delas na sociedade. A
alfabetização não garante a formação de indiMortatti (2004) afirma que pelo termo víduos letrados. Para ser letrado, é necessário
apresentar-se recentemente, seus significados vivenciar situações que envolvam a leitura e a
até hoje são diferenciados de acordo com sua escrita (KLEIMAN, 1995).
utilização. e completando esse pensamento
Alfabetização e letramento são, portanKleiman (1995) salienta que o termo letramento, processos diferentes, mas complementares
to:
e consequentemente inseparáveis. Um indiví[...] começou a ser usado nos meios acadêmicos numa duo pode ser alfabetizado e não ser letrado
tentativa de separar os estudos sobre o impacto socomo vice-versa. Soares (1998, p.24) diz que
cial da escrita dos estudos sobre a alfabetização, cujas
conotações escolares destacam as competências indi- “[...] um indivíduo pode não saber ler e escreviduais no uso da prática da escrita (KLEIMAN (1995, ver, isto é ser analfabeto, mas ser, de certa forp.15-16)
ma, letrado” já que pode viver em um contexto
no qual a leitura e a escrita estejam fortemente
Para o autor, o termo letramento sur- presentes.
giu nos meios acadêmicos com o intuito de
desvincular os estudos envolvendo a alfabetiUma criança que ainda não foi alfabezação (competências, capacidades individuais tizada já pode ser letrada se participar de situdo uso e prática da escrita) do letramento (prá- ações que envolvem o letramento, tais como
ticas sociais letradas).Mortatti (2004) diz que: ouvir histórias, ler placas e caixas diversas, interpretar comerciais de televisão, entre outros.
[...] o letramento [...] focaliza os aspectos sócio históri- Um indivíduo adulto pode ser analfabeto por
cos da aquisição da escrita [...] tem por objetivo invesmotivos de marginalidade social e econômica,
tigar não somente quem é alfabetizado, mas também
quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se mas, se está inserido num meio que envolve a
de verificar o indivíduo e centraliza-se no social mais leitura e a escrita, se apresenta interesse por
amplo (MORTATTI, 2004, p.89).
jornais, revistas, anúncios, cartazes, se recebe
é dita cartas, se pede para que alguém leia
algo para ele, esse analfabeto é um indivíduo
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letrado porque faz uso da escrita envolvendo-a
em práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 1998).
É possível que um indivíduo apresente
certo nível de letramento e não seja alfabetizado e vice-versa. Ser alfabetizado não é condição essencial para ser letrado.

COMO ALFABETIZAR LETRANDO
A partir dos anos 80 vários estudiosos
em suas pesquisas apresentaram estudos que
enfatizavam a alfabetização como um processo de representação linguística, afastando a hipótese de esta ser apenas uma simples apropriação de códigos, símbolos e signos. Surge
então, o letramento (mecanismo pelo qual o
indivíduo apreende e faz uso da língua em seu
cotidiano). De acordo com Oliveira (1998) é
inegável a

[...] a escrita é uma prática discursiva que na medida
em que possibilita uma leitura crítica da realidade, se
constitui como um importante instrumento de resgate
da cidadania e que reforça o engajamento do cidadão
nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da
qualidade de vida e pela transformação social (FREIRE,
2005, p.68).

De acordo com Rocha (2005)
[...] o processo de letramento inicia-se quando a criança nasce em uma sociedade grafocêntrica, começando
a letrar-se a partir do momento em que convive com
pessoas que fazem uso da língua escrita, e que vive
em ambiente rodeado de material escrito. Assim ela vai
conhecendo e reconhecendo práticas de leitura e escrita. Já o processo de alfabetização inicia-se quando a
criança chega à escola (ROCHA, 2005, p.26).

Alfabetizar letrando significa desenvolver ações significativas de aprendizagem envolvendo a língua, onde a criança passa a se
relacionar com a escrita a partir de seu uso
real, que se encontra expresso nos mais diversos tipos de situações comunicativas (ROCHA,
[...] importância da apropriação do sistema alfabético
de escrita, mas a inserção social do leitor no mundo da 2005).
escrita deve ter continuidade com intervenções didáticas sequenciadas e pautadas nos diferentes gêneros
discursivos, visando à formação do leitor crítico (OLIVEIRA, 1998, p.4).

Logo, segundo o autor (1998), o letramento é um processo educacional que envolve diversas técnicas para a alfabetização. Tais
técnicas se baseiam no convívio e no hábito de
utilização da leitura e da escrita no cotidiano do
indivíduo.

Quando a instituição escolar juntamente com seu corpo docente opta pela alfabetização na perspectiva do letramento, eles devem
organizar o desenvolvimento de seu trabalho
pedagógico a partir da reflexão que envolve
ambos os termos de maneira distinta, porém
indissociáveis. Sendo assim, cabe ao professor
sistematizar os:
[...] conhecimentos acerca do processo linguístico, psicolinguístico e sociolinguístico do sistema alfabético e
ortográfico, a fim de que possa desenvolver de maneira
competente, situações significativas de aprendizagem,
proporcionando ao aluno a apropriação da escrita de
maneira bem sucedida (MORAIS, 2007, p.9).

Segundo D´Espíndola (2009, p.23)
“[...] se uma criança sabe ler, mas não é capaz
de ler um livro, uma revista, um jornal, se sabe
escrever palavras e frases, mas não é capaz de
escrever uma carta, é alfabetizada, mas não é
Segundo Morais (2007), para que o
letrada”. A partir deste entendimento, Ferreiro
(1985, p.42) salienta que “[...] a escrita é im- processo de letramento seja implantado na insportante na escola, porque é importante fora tituição escolar de maneira satisfatória, é necessário que ele seja desenvolvido de maneira
dela e não o contrário”.
contínua, onde os professores reflitam sobre
Tal afirmação mostra a necessidade sua prática pedagógica, transformando a cada
de se levar para a sala de aula os objetos e dia mais sua docência em uma prática signifisituações do cotidiano.Freire (2005) completa cativa, eficiente e eficaz.
dizendo que:
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ATIVIDADES LÚDICAS NA
CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM

“A escola deve ser mais do que uma
criança é menor que um adulto. O trabalho escolar deve ser mais do que um jogo e menos
do que um trabalho” (CHATEAU, 1987, p. 137).
Todo conteúdo escolar pode ser facilmente
transmitido aos alunos por meio de jogos e
brincadeiras, explorando assim a ludicidade, o
que torna uma “atividade séria” em algo prazeroso, motivador e lúdico.

Toda instituição escolar contemporânea deve fazer uso de práticas educativas
envolvendo jogos e brincadeiras para ampliar
seu processo ensino aprendizagem, visto que
o lúdico não é apenas uma diversão, mas sim
uma maneira de direcionar a criança para o
confronto da realidade dentro de seu mundo
A aplicação de jogos e brincadeiras em
imaginário (CHATEAU, 1987).
sala de aula deve ser fundamentada em conteúdos educativos, o que não impossibilita que
A criança pode brincar de inúmeras os mesmos sejam utilizados também em momaneiras diferentes e todas elas acabam in- mentos de diversão e descontração, visto que
fluenciando diretamente no desenvolvimento é por meio destas atividades que o aluno conde aprendizagens significativas e, quando as segue manifestar sua invenção e seu poder de
brincadeiras são explanadas de maneira opor- utilizar tais benefícios para estruturar e elaborar
tuna, elas tendem a favorecer a construção de seu próprio conhecimento, relacionando assim
o brincar ao ato lúdico (CHATEAU, 1987).
novas visões que propiciam a estimulação de
sua curiosidade e assim consequentemente os
Ao incluir o lúdico em sala de aula, o
motiva a aprendizagem cada vez mais signifi- professor deve apresentar aos alunos os obcativa. Almeida (1995) ressalta que
jetivos que o envolve, o que pretende alcan-

çar, quais habilidades querem desenvolver,
quais os conteúdos a serem trabalhados, entre outros, direcionando assim tais atividades
ao encontro do grau de desenvolvimento que
a criança se encontra, porém, deve manifestar
também certo nível de dificuldade a ser superado pelo aluno ou um objetivo a ser atingido, levando assim a criança a reconhecer satisfação
em realizar a atividade, pois, o esforço exigido
é sempre de grande importância e jogar é uma
Para que uma criança se desenvolva atividade que está sempre uma busca do prade maneira integral Friedmann (1996) diz que zer (CHATEAU, 1987).
cabe aos professores fazerem uso de diversos
recursos, metodologias e materiais que conNicolau e Dias (2003, p. 78) salientam
ceituam os alunos como agentes sociais que que “[...] a brincadeira favorece o processo de
devem fazer parte da sociedade de maneira aprendizagem, pois contém desafios que incentivam a busca por soluções, por meio de
autônoma, crítica, responsável e cooperativa.
raciocínios ágeis”. O lúdico na educação neSegundo Chateau (1987) o uso de jo- cessita contar com finalidades acessíveis e degos e brincadeiras no ambiente escolar deve cididas que ofereçam aos alunos, alternativas
instrutivas e que incitem a mente infantil por
iniciar-se desde a fase da Educação Infantil,
meio de atividades que normalmente não são
para que a criança aprenda desde a mais tenoferecidas em casa, fazendo assim com que o
ra idade o que significa o cumprimento de uma aluno demande cada vez mais com situações
tarefa. Para tanto, o jogo não deve ser tratado mais profundas, proativas, provocantes e esticomo divertimento e nem trabalho, mas sim mulantes que venham despertar seu interesse
como um equilíbrio de ambos.
e seu pensamento lógico.
[...] é preciso compreender claramente que o trabalho
escolar deve ser mais que um jogo e menos que um
trabalho (restrito) É um equilíbrio entre o esforço e o
prazer, instrução e diversão, educação e vida – nas escolas maternais e jardins, será ainda quase um jogo -,
um divertimento, um desafio; nas séries mais avançadas, estará próximo do trabalho (produção, elaboração,
esforço, busca, descoberta do conhecimento), (ALMEIDA, 1995, p. 61).
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Embora Piaget (1973) e Vygotsky
(1998) tenham concepções diferenciadas, declaram que a criança através das brincadeiras
e dos jogos está diretamente em permanente
intervenção com o mundo e consequentemente com a aprendizagem e, isso ocorre porque
o lúdico é um meio de levar a criança a desenvolver seu crescimento global.
Assim, podemos ver que por meio de
jogos e brincadeiras a criança organiza as informações e compreende situações, ao mesmo
tempo em que o professor passa a conhecer
suas limitações, sentimentos, emoções, conhecimentos e necessidades.
Jogos e brincadeiras apresentam grandes contribuições para o processo ensino
aprendizagem e por isso devem sempre estar
inseridos nos planejamentos escolares e planos de ensino. Freire (1989) chega a dizer que
brincar é quase tão importante quanto à escrita, pois trabalha na cooperação, auxiliando a
criança a superar sua fase de egocentrismo.
Para Freire (1989, p. 75), “[...] o jogo
realizado como conteúdo da escola [...] tem
objetivos educacionais, como qualquer outra
atividade”, ou seja, o professor ao apresentar
um jogo para seus alunos deve ter plena consciência de onde quer chegar, quais habilidades
motoras e perceptivas pretende desenvolver,
bem como ressaltar as noções lógicas, seriação, conservação e classificação.

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório- motora (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo
contempla várias formas de representação da criança
ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a
aprendizagem e o desenvolvimento infantil” (KISHIMOTO, 1997, p 36).

Para que os jogos e brincadeiras sejam
bem aplicados na escola, é de extrema importância que os professores estejam preparados
para tais atividades, contanto, portanto tanto
com conhecimentos teóricos quanto conhecimentos práticos que devem começar pela
organização de um planejamento adequado
que conte com objetivos específicos de acordo com o nível de desenvolvimento em que as
turmas se encontram. Portanto, é necessário
que o professor se mantenha em constante
aperfeiçoamento profissional, pesquisando, fazendo cursos e atualizando seus conhecimentos, saberes e informações pertinentes ao tema
(KISHIMOTO, 1997).
De acordo com Almeida (1995, p. 63)
a educação lúdica só apresentará seu verdadeiro entendimento educacional se o professor
estiver preparado para realizá-lo, ou seja, “[...]
nada será feito se ele não tiver um profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais
da educação lúdica, condições suficientes
para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante”.

Diante de todo contexto apresentado,
Conforme Rizzi e Haydt (1987) ressal- fica claro que através da aplicação do lúdico
tam,
em sala de aula, o professor consegue chamar
a atenção de seus alunos, motivando-os e as[...] o jogo é, para a criança a coisa mais importante da sim gerando maior participação, fortalecendo a
vida. O jogo é, nas mãos do educador, um excelente
meio de formar a criança. Por essas duas razões, todo interação entre aluno/aluno e aluno/professor.
educador – pai ou mãe, professor, dirigente de movi- Assim nota-se que os jogos e brincadeiras são
mento educativo – deve não só fazer jogar como utilizar valiosos recursos educacionais, indispensáveis
a força educativa do jogo (RIZZI; HAYDT, 1987, p. 15). para o desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem. Pais e educadores precisam
Os brinquedos educativos devem apre- pensar mais nos benefícios que as crianças
sentar como objetivo o desenvolvimento da crian- adquirem por meio das brincadeiras, permitinça em seu processo ensino aprendizagem. Sendo do assim que ela exerça seu direito de brincar
assim, para Kishimoto (1997) o uso de brinquedos
(ALMEIDA, 1995).
e jogos educativos com fins pedagógicos permite que os alunos adquiram fundamentos abertos,
com base em aspectos cognitivos, afetivos, corporais e sociais:
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danças de ações ligadas ao campo de atuação
e profissionais envolvidos. Toda análise teórica
Para o desenvolvimento do trabalho ex- acarretou compreensões gerais que oportuniposto, optou-se pela metodologia de pesquisa zaram a investigação das questões, metodolobibliográfica, tendo como fonte de investigação gias e técnicas levantada.
o tema “A inserção do autista na Educação InDe acordo com Bardin (2011), as anáfantil”.
lises realizadas visam obter de maneira ordeA partir dos objetivos propostos, a pes- nada a definição de conteúdos (quantitativos
quisa combinou as ideias e suas fundamen- ou não) que permitem a intervenção nos cotais propagações. As pesquisas bibliográficas nhecimentos produzidos e acumulados. Após
permitem inúmeras indagações ao longo do interpretação das informações e organização
processo de levantamento e análise de dados, dos materiais, foi desenvolvido o embasamenimportando-se em direcionar o pesquisador a to teórico vinculado aos objetivos e problemas
propostos.
elaboração de pesquisas qualitativas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os autores ressaltam também que
“[...] a pesquisa bibliográfica implica em um
conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo,
e que por isso, não pode ser aleatório” (LIMA;
MIOTO, 2007, p.32).
Para que a pesquisa alcançasse um
nível de desenvolvimento satisfatório, o pesquisador firmou o trabalho mediante objetivos
bem delineados, seguidos de uma metodologia adequada.
Para Cervo e Bervian (2002, p.17) “[...]
a pesquisa bibliográfica é o meio de formação
por excelência”, visto que se fundamenta em
uma pesquisa precisamente dita. Através desta
metodologia, o pesquisador teve a oportunidade de entrar em contato imediato com diversos
dados registrados e publicados sobre o tema
abordado, sendo estes obtidos através de livros, revistas científicas, artigos e monografias,
bibliotecas digitais e textos dispostos na internet, promovendo desta maneira o contato com
um conjunto de informações e conhecimentos
favoráveis.
Após exame de todo o material coletado, o pesquisador pôde agrupar conhecimentos teóricos a respeito do tema “inclusão”, o
que contribuiu de maneira direta e efetiva para
a exploração e averiguação de possíveis mu1187
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender a Alfabetização e o Letramento
como modalidades próprias e individuais. Desde a infância, o indivíduo vai se familiarizando,
(re) conhecendo as práticas que envolvem a leitura e a escrita sejam por meio do contato com
livros, revistas, jornais ou em meio às pessoas que se utilizam da leitura e da escrita e assim,
este indivíduo vai se letrando dia a dia.
O processo de ler e escrever envolve os indivíduos em dois processos paralelos que se
embasam nas características que envolvem o sistema de escrita e o uso funcional da linguagem.
O grau de envolvimento nestes processos depende do ambiente social e das experiências sociais de leitura e escrita vivenciadas pelo indivíduo na comunidade em que se encontra inserido.
O desenvolvimento deste trabalho visou identificar as diferenças existentes entre Alfabetização e Letramento levando o indivíduo a compreender que ambos os processos ocorrem e se
desenvolvem ao longo de toda a vida.
A alfabetização se desenvolve com ênfase principalmente nos primeiros anos de escolarização, permanecendo em estado de avanço por todo o período escolar bem como também
na fase adulta já que as dúvidas sobre a escrita são fatos recorrentes no cotidiano de todo indivíduo. Já o letramento se desenvolve em todos os anos que envolvem a escolaridade e se estende
por meio de um processo contínuo ao longo de toda a vida.
É preciso que as instituições escolares e corpo docente desenvolvam intervenções interativas, criativas e lúdicas que levem os alunos a comparar, entender, refletir e expressar opiniões
sobre diferentes tipos de textos e as diversas maneiras de utilizá-los juntamente com a escrita
no meio social.
A troca de experiências e vivências permitem aos alunos desenvolver valores (cooperação e reciprocidade) e proporcionar às crianças a exposição de suas ideias, compreendendo
assim de maneira plena, eficaz e objetiva o funcionamento social da linguagem e da escrita.
É extremamente necessário que todos os profissionais envolvidos com a educação,
principalmente aqueles que desenvolvem seu trabalho com a alfabetização, busquem aperfeiçoamento nessa área tão importante e complexa, porém, rica em sentido e significado para a
educação.
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O PAPEL DA FAMÍLIA E DOS PROFESSORES
NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O processo de adaptação na Educação Infantil caracteriza-se como um momento de
dúvidas, incertezas, ansiedade e demais sentimentos e emoções, para crianças, familiares,
professores e escola. A chegada à Educação Infantil determina-se como uma separação significativa entre a criança e seus responsáveis, podendo refletir em resistência à interação e
participação escolar, bem como na permanência na instituição. O acolhimento e a afetividade
nessa fase é imprescindível para a criação de vínculos entre a criança e os professores, bem
como familiares e escola, permitindo a construção da confiança e segurança entre os pares,
acelerando o processo de adaptação. Diante desta realidade, este trabalho tem como objetivo
geral relacionar as contribuições do processo de adaptação na Educação Infantil ao desenvolvimento da criança. A relevância do estudo justifica-se pela importância de compreensão de
como a afetividade no acolhimento das crianças em fase de adaptação na Educação Infantil
podem refletir no desenvolvimento da criança. Para tanto, a metodologia utilizada para a
realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo a observação de que a fase da adaptação requer acolhimento, afetividade e atenção, cabendo ao
professor um papel fundamental nas ações voltadas ao processo.

Palavras-chave: Adaptação; Educação Infantil; Acolhimento.
1191

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

INTRODUÇÃO

A

elaboração deste trabalho intencionou uma abordagem acerca da relevância do
processo de adaptação na Educação Infantil para o desenvolvimento das habilidades e criação de vínculos entre as crianças e a comunidade escolar, ao longo
do ano letivo e período de escolarização.
O processo de adaptação representa, na maioria das famílias, a primeira separação significativa entre a criança e seus responsáveis, proporcionando o desenvolvimento de diferentes
sentimentos e emoções, como medo, incertezas e ansiedades, por parte das crianças e familiares, bem como escola e professores, diante da angústia em atender as necessidades de cada
criança, diante da diversidade encontrada entre as turmas (REDA, 2009).
A escola e professores que atendem as crianças no processo de adaptação, devem
planejar ações e espaços acolhedores, de modo que a criança seja recebida com segurança
na instituição, minimizando a sensação de abandono familiar. A participação da família também
é significativa no desenvolvimento da autonomia infantil, proporcionando à criança a percepção
das relações entre seus principais grupos de participação, facilitando assim a aceitação das
mudanças na rotina infantil (SEABRA, 2010).
Este trabalho tem como objetivo geral relacionar as contribuições do processo de adaptação na Educação Infantil ao desenvolvimento da criança. Como objetivos específicos, estão:
identificar as características do processo de adaptação infantil; estabelecer os papéis de cada
membro da comunidade escolar no processo de adaptação escolar infantil; relacionar o processo de adaptação nos documentos norteadores da Educação Infantil.
A relevância do estudo justifica-se pela importância de compreensão de como a afetividade no acolhimento das crianças em fase de adaptação na Educação Infantil podem refletir
no desenvolvimento da criança, considerando a aceleração do processo e a conquista da autonomia infantil na construção de vínculos, segurança, confiança e participação nas atividades
escolares, fundamentais para a formação do indivíduo.
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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ção, considerando fatores externos, familiares
e pessoais do desenvolvimento (JACKSON,
A adaptação na Educação Infantil, his- 2011).
toricamente, referia-se ao momento de resisSegundo Santos (2012), muitas criantência da criança que chegou à escola, expressado pelo choro, determinando exclusivamente ças que já superaram a adaptação, após a pasa experiência de ajustes infantis ao novo, re- sagem por um período de férias, afastamento
sumindo a adaptação ao processo biológi- por doença e demais possibilidades, acabam
co, sem atribuir importância à ampliação das retrocedendo as etapas do processo, iniciando
relações sociais, reconhecimento de novos a reconstrução da experiência de chegada à
ambientes e separação momentânea dos fa- Educação Infantil. A separação que reflete na
miliares. A adaptação, portanto, caracterizava- adaptação ocorre em diferentes momentos da
-se como uma situação de mudanças para a vida humana, quando o indivíduo encontra nocriança, direcionado por ações que visavam o vos ambientes, novos grupos sociais, aspectos
fim do choro infantil, a partir da elaboração de profissionais, entre outros fatores.
planejamentos pedagógicos significativos (JAA separação seguida da adaptação
CKSON, 2011).
afeta as crianças e familiares, além de proporA inserção na Educação Infantil e seus cionar o surgimento de sentimentos aos profesreflexos na vida da criança passaram a repre- sores, pois o início da vida escolar, representasentar preocupação política, social e educacio- da pela Educação Infantil, determina à criança
nal apenas a partir da década de 1970, após momentos de tensão, nervosismo, tendência
pesquisadores e estudioso tratarem o desen- aos retrocessos no desenvolvimento das habivolvimento infantil como principal fator de abor- lidades e demais situações exteriorizadas para
dagem na fase da escolarização (SANTOS, evitar a saída do ambiente familiar e inserção
na escola (REDA, 2009).
2012).

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR

Para Rapoport (2010), a adaptação
configura um processo iniciado com a família
da criança, ocorrendo de maneira progressiva
antes da chegada à Educação Infantil. Considerando a criança um ser com pensamentos
e desejos próprios, repleta de experiências e
interesses estabelecidos em diferentes grupos
sociais, como a família, a aprendizagem ocorre
diariamente, bem como a adaptação às mudanças.
A adaptação caracteriza-se como um
processo, com diferentes representações e significados às crianças, de acordo com suas vivências. Existem situações em que, após muito
tempo da chegada à escola e parecendo adaptado, a criança parece recomeçar as resistências às mudanças, determinando a ausência
de um período ou prazo para finalização desse processo de maneira generalizada, ou seja,
cada indivíduo reage diferentemente à adapta-

A comunidade escolar, em especial o
professor, precisam direcionar uma atenção
máxima ao processo de adaptação da criança, observando as dificuldades expressas para
elaboração de estratégias que diminuam o impacto das ações infantis, pois as crianças não
conseguem compreender os motivos que levaram seus familiares a deixá-la com estranhos,
refletindo em sentimentos e emoções variadas,
influenciando inclusive, nas demais interações
da criança com o meio (JACKSON, 2011).
De acordo com Santos (2012, p.12):
“A compreensão dos sentimentos da criança
é fundamental para mediação do processo de
formação infantil, dependendo da participação
de familiares, professores e educadores”.
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Neste contexto, as estratégias educacionais para a adaptação da criança determinam-se como imprescindíveis para o desenvolvimento infantil, representando possibilidades
de socialização, autoconhecimento e experimentação da criança. Além disso, as ações docentes podem contribuir para uma adaptação
tranquila, saudável e equilibrada, proporcionando a inserção na Educação Infantil (REDA,
2009).

A chegada à Educação Infantil representa para muitas famílias, a primeira separação significativa com a criança, refletindo em
sentimentos contraditórios. Os primeiros dias
em um ambiente novo pode ser prazeroso ou
não, pois a criança pode querer estar naquele
espaço, com diferentes crianças, ou reagir de
maneira repulsiva, não desejando mais retornar
à escola (RAPOPORT, 2010).
A criança acostumada com um ambiente familiar menor, tende a resistir mais na
participação em atividades coletivas, no compartilhamento de brinquedos e alimentos, bem
como na divisão de afeto, pois o costume dessa criança é a atenção direcionada às suas
ações, estabelecendo vínculos determinados e
significativos (JACKSON, 2011).

Durante o período de adaptação, as
crianças reagem de maneira variada, manifestando sentimentos de ansiedade, insegurança,
medo, alegria, satisfação, entre outros. Alguns
sujeitos encontram no brinquedo uma segurança para iniciar a interação com as pessoas, outros apresentando aspectos de agressividade,
Para Souza (2013, p.42): “Em casa, a
existem as crianças que choram ao longo do
dia, aqueles que se recusam a participar de criança interage com segurança em múltiplos
qualquer atividade e demais reações existentes espaços, mas na escola, a mudança de rotina
gera conflitos internos que tendem à reclusão,
(RAPOPORT, 2010).
sentimento de abandono e desprezo”.
Na chegada à Educação Infantil, muitas crianças pequenas estão acostumadas ao
colo dos pais e responsáveis, exigindo do professor um cuidado mais direcionado às necessidades dessas crianças. Porém, por mais que
o docente deseje atender todas as crianças,
há momentos em que o colo não é suficiente
para o grupo, refletindo em aumento de choros
e insatisfação. Nesse momento, a comunidade escolar presente precisa organizar e disponibilizar profissionais que atendam situações
pontuais de adaptação, acolhendo as crianças
(SANTOS, 2012).
Para Reda (2009), a adaptação inicia-se com a família conversando sobre as mudanças com a criança, relacionadas à inserção
na Educação Infantil, abordando a formação
de novos grupos sociais, o contato com brinquedos e aprendizagem, a necessidade de
respeitar e dividir com os colegas, situação
que favorece a nova fase da criança devido à
expectativa previamente incitada. Quando a família não antecede essa nova realidade, a tendência é uma resistência maior da criança.

Portanto, nos primeiros dias da Educação Infantil, o professor assume um importante
papel para as crianças e familiares, devendo
iniciar um estreitamento nas relações, promovendo entrevistas com os pais para conhecer
interesses, comportamentos, preferências e necessidades das crianças, prevendo uma observação que poderia alongar-se por muitos dias.
Além disso, compreender a existência de objetos que acalmam, brinquedos de apego ou
situações confortáveis aos pequenos, contribuiu de maneira significativa na tomada de decisões quando a criança apresentar emoções
negativas (RAPOPORT, 2010).
De acordo com Reda (2009), assim
como existem crianças com dificuldades de
adaptação, expressas na externalização de
sentimentos e emoções conflituosos, há crianças com facilidade no processo de adaptação.
Essas situações ocorrem, possivelmente, com
famílias que já sofreram separações, como
crianças que ficam com terceiros em momentos diferenciados, pais que trabalham em horários incomuns, dentre outras.
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As crianças que já sofreram separações ao longo da vivência, encaram a separação com mais positividade, devido o costume
à situação. A tendência desses sujeitos é interagir com maior facilidade aos grupos novos,
escolher brinquedos diferentes, experimentar
no momento da alimentação, entre outros aspectos. Essas crianças ainda conseguem auxiliar o professor, acolhendo colegas que encontram maiores dificuldades na adaptação,
ao oferecer afeto, por exemplo (ORTIZ, 2012).
O processo de adaptação, portanto,
está voltado aos cuidados com crianças que
resistem mais às mudanças e separações,
refletindo no desenvolvimento da ansiedade,
estresse, comportamentos agressivos, entre
outros conflitos que interferem nos relacionamentos. A observação e compreensão do
professor nas necessidades dessas crianças
permite resultados significativos na adaptação
infantil, além de fortalecer as relações com familiares (RAPOPORT, 2010).

entre outras situações que favorecem o período de adaptação (RAPOPORT, 2010).
Para Jackson:
A inserção é um período rico de encontros e exige dos
profissionais constante atenção para encorajar e facilitar essa nova e importante experiência vivida pelas
crianças. Nesse processo, cada criança manifesta seus
sentimentos de maneira própria, o que exige a elaboração de um planejamento que privilegie o direito à atenção individual, bem como a organização do tempo, espaços, materiais e atividades (JACKSON, 2011, p. 20).

Portanto, as ações da escola devem
ser planejadas para a devida inserção da criança na Educação Infantil, a fim de que recebam
o acolhimento ideal, com espaços e atividades
voltadas ao processo de adaptação, de modo
que a continuação na escola ocorre de maneira segura e confortável às crianças, familiares,
professores e educadores.
Com relação à reação dos familiares ao
processo de adaptação das crianças na Educação Infantil, ocorrem diferentes situações, tal
como às crianças, com responsáveis que choram juntamente com os filhos, que não confiam
na escola, os receosos com a preferência da
criança pela professora à família, entre outras
possibilidades (DAVINI, 2009).

Segundo Davini (2009), familiares insatisfeitos com a adaptação da criança na Educação Infantil, que encontram seus filhos chorando ou resistindo à escola, pode resultar na
retirada da criança do ambiente, interferindo no
desenvolvimento das habilidades infantis, com
responsáveis que cedem às resistências dos
Os familiares sofrem um processo de
filhos, sem explicar a importância das mudan- adaptação, sentindo o lar vazio, sem a preças.
sença dos filhos, cabendo à necessidade de
acostumar-se com as mudanças. Dentre os
O sucesso da adaptação na Educação principais sentimentos e emoções, o medo do
Infantil depende de uma escola preparada para acolhimento e cuidados com as crianças são
atender as necessidades das crianças, mas os mais expressivos aos responsáveis, espeprecisa da participação familiar, a partir do diá- cialmente quando se trata da primeira separalogo com os filhos acerca das transformações ção significativa (SANTOS, 2012).
e objetivos da inserção na vida escolar (SEAOrtiz (2012) afirma a relevância de uma
BRA, 2010).
reunião entre familiares, professores e escola,
Dentre as conversas, os responsáveis para que as dúvidas e questionamentos sejam
devem abordar o que será encontrado na esco- respondidos, ocorra a orientação e informação
la, bem como anteceder a chegada com uma acerca da rotina da instituição, acesso às provisita à instituição, permitindo que a criança postas e planejamentos pedagógicos, entre
conheça os funcionários e espaços, oportuni- os demais aspectos fundamentais ao conhecizando um contato com materiais e brinquedos, mento dos responsáveis.
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Um encontro entre os membros da comunidade escolar favorece e estreita as relações, proporcionando a antecipação aos familiares sobre as atividades planejadas com as
crianças, contribuindo significativamente para
a aceleração da confiança e segurança dos
responsáveis com relação à instituição e docentes (SANTOS, 2012).
Os professores precisam assegurar
aos pais a parceria entre escola e família no
desenvolvimento das crianças, direcionando às
realizações sempre aos benefícios trazidos aos
estudantes, bem como o preparo de atividades
que atendam as necessidades da criança, respeitando limites, culturas e conhecimentos prévios. Os pais precisam cumprir com horários,
de modo que as crianças não se sintam abandonadas ou esquecidas (RAPOPORT, 2010).

OS PROFESSORES NA ADAPTAÇÃO
ESCOLAR INFANTIL
O tempo de atuação na carreira profissional de professor não caracteriza sabedoria
plena acerca das necessidades de uma nova
turma de crianças, pois a cada início de ano
letivo, com a chegada de estudantes, as mudanças são inevitáveis, refletindo em expectativas diferentes. Quando o professor conhece
um novo grupo, a observação dos interesses
e preferências inicia-se, cabendo ao tempo de
exercício da profissão, possibilidades de percepção mais rápida e não conhecimento específico em cada criança (DAVINI, 2009).
As mudanças ocorridas a partir da chegada das crianças à escola poderão ser mais
positivas quando docentes conhecem os familiares, a cultura e costumes que envolvem a
criança, a fim de criar laços afetivos que permitem melhores relações, fundamentais para
a efetivação do processo de desenvolvimento
infantil (PANTALENA, 2010).

ritmos das crianças, estabelecendo possibilidades nas novas relações, bem como contribuindo com a aproximação da realidade entre
ambos ambientes. Os registros realizados pelo
docente, a partir da observação da evolução
da criança, auxiliam na superação do sentimento de separação, permitindo aos familiares
o acompanhamento das atividades escolares
dos filhos (ORTIZ, 2012).
Assim como para as crianças e familiares, a fase da adaptação reflete em diferentes
sentimentos e emoções aos docentes, como
angústia, ansiedade, aflição e demais possibilidades, podendo direcionar o professor à situações anteriores, vivenciadas com responsáveis
que não confiam na escola, que ultrapassam
o horário de chegada e saída da criança, que
questionam atividades, entre outros (ORTIZ,
2012).
Para Santos (2012, p.19): “São os professores os protagonistas na adaptação das
crianças, mediando e conduzindo a complexidade do processo aos pais e escola na chegada à Educação Infantil”. O professor responsável pelo processo de adaptação das crianças
na Educação Infantil deve ser compreensivo,
seguro e confiante, mesmo que seus sentimentos sejam de ansiedade, pois a demonstração
dessas características aos familiares e às crianças, favorece e contribui para uma adaptação
mais rápida, significativa e solidificada. A afirmação de que se trata de uma experiência de
separação, gerando incertezas, mas chegará
ao final no momento certo, permite tranquilidade aos envolvidos no processo (PANTALENA,
2010).

O acolhimento caracteriza-se como
uma possibilidade de ampliação das relações,
cabendo ao professor conversar com responsáveis e crianças, atendendo com afetividade
a chegada na Educação Infantil. Além disso,
atividades para conhecer as crianças, rodas de
Durante o processo de adaptação na conversas e construção de centros de interesEducação Infantil, familiares e professores pre- ses a partir das preferências da turma, demonscisam compreender e respeitar os espaços e tram o afeto do professor com as crianças,
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ampliando as possibilidades de confiança, fa- criança com seus responsáveis, apresentando
cilitando assim a adaptação e desenvolvimento possibilidades de manifestação de sentimentos , por meio da afetividade, que permitirão
infantil (DAVINI, 2009).
conforto e segurança à criança, direcionando
Para Souza (2013), a Educação Infantil à aceleração da adaptação e iniciação das ropode representar um importante momento na tinas escolares na construção do desenvolvivida de criança, podendo remeter às lembran- mento das habilidades infantis.
ças agradáveis ou não, sendo fundamental que
A afetividade e o acolhimento contrios professores realizem um acolhimento adequado, a fim de trabalhar as sensações varia- buem de maneira significativa ao processo de
das, como medos, inseguranças e sentimento adaptação, aproximando crianças e professores, facilitando a sequência de estratégias e
de abandono pela família.
práticas voltadas ao ensino, desenvolvimento,
De acordo com Seabra (2010), o aco- aquisição do conhecimento e aprimoramento
lhimento classifica-se como a recepção positi- das crianças (PANTALENA, 2010).
va ou negativa de alguém em um novo espaO processo de adaptação sofre meço. No caso da Educação Infantil, representa a
aceitação e recebimento de crianças que sofre- nos os impactos negativos quando o profesram uma separação com os familiares, caben- sor respeita os ritmos das crianças, permitindo
do à escola o papel de ambiente que abriga e a expressão das vivências e sentimentos que
amparar essas crianças, protegendo das incer- compõe a construção da identidade e personalidade infantil, considerando a individualidade
tezas que surgem na chegada à instituição.
da turma, além de tratar as interações coletivas
A efetivação do acolhimento depende (JACKSON, 2011).
das ações realizadas por todo a comunidade
Reda (2009) chama atenção para o
escolar, destacando os familiares na conversa
prévia para a preparação da criança, à escola fato de que, apesar da adaptação depender
como ambiente confortável e seguro, aos fun- do acolhimento das crianças, essa realidade
cionários no atendimento das necessidades, deve pertencer a todos os demais dias letivos,
auxiliando os docentes e aos professores, a quando a criança chega à instituição, após um
expressão do afeto para consolidar as ações longo tempo distante das atividades escolares
e demais situações que refletem no recomeanteriores (ORTIZ, 2012).
ço da criança na escola. O acolhimento repreO professor responsável pela adapta- senta segurança, confiança, afeto e proteção à
ção das crianças, ainda precisa considerar as criança, proporcionando a sensação de querer
diferenças culturais e sociais que serão encon- bem o sujeito.
tradas na nova turma, transformando os apontamentos do planejamento das atividades em
A ADAPTAÇÃO NOS DOCUMENTOS
possibilidades de interação, participação e deNORTEADORES DA EDUCAÇÃO
senvolvimento de todas as crianças. A escola
INFANTIL
deve organizar funcionários, espaços e tempo
para atender a chegada de todos novos inteAs escolas que atendem a Educação
grantes do processo de adaptação (SEABRA, Infantil, ao longo das décadas, sofreram trans2010).
formações sociais e políticas que refletem de
maneira significativas quanto ao planejamento
Souza (2013) chama atenção para a de ações e atividades voltadas às crianças,
importância do professor nesse processo de bem como a importância atribuída às necessiadaptação, sendo o elo entre escola e famí- dades infantis (PANTALENA, 2010).
lia, bem como o conciliador na separação da
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A princípio, a Educação Infantil oferecia às crianças e familiares a caracterização
de assistencialista, assumindo como papel da
escola a proteção da criança enquanto os responsáveis precisavam trabalhar externamente
aos lares, oferecendo um ambiente para o acolhimento, mantendo as crianças observadas e
atendidas (OLIVEIRA, 2011).
Essa situação passou a ser realidade
entre as famílias, especialmente, após a Revolução Industrial, quando as mulheres foram
trabalhar fora de casa, deixando de assumir
apenas o papel de mães para contribuir com a
economia familiar. A inserção das mulheres no
mercado de trabalho impulsionou a situação
financeira das classes, mas refletiu na necessidade de criação de um espaço que atendesse
as crianças durante as horas de trabalho, surgindo assim as creches (MALANCHEN, 2019).
Em 1961, com a aprovação da Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB, a organização de escolas para crianças
passou a ser defendida, favorecendo a construção de maternais e jardins de infância. A reformulação da LDB, a partir da Lei nº 9.394/96,
direcionou à responsabilidade aos municípios
da oferta pela Educação Infantil, além de tratar
a primeira fase da educação (SOUZA, 2013).
A partir do reconhecimento da Educação Infantil não apenas como assistencialista,
mas como iniciação à fase escolar, em que as
crianças chegam para o desenvolvimento das
habilidades humanas fundamentais, observou-se a necessidade de elaboração e organização de documentos educacionais orientadores, a fim de instituir atividades, processos e
obrigações voltadas às instituições de Educação Infantil, de modo que as escolas oferecessem as mesmas oportunidades às crianças e
familiares (SEABRA, 2010).
Dentre os principais e mais relevantes
documentos criados, Perovano (2019) destaca
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI de 1998, as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2010) e a Base Nacional Comum Curricular –
BNCC de 2018.
Com relação as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, trata-se de
um documento regulamentador e referencial
em todo o território nacional, de caráter obrigatório, que define as legalidades a serem cumpridas pelas escolas que atendem a Educação
Infantil. Nas particularidades do documento, o
reconhecimento da criança como sujeito histórico e de direito, que constrói sua identidade
a partir das interações e relações, bem como
na experimentação e vivência cotidiana, determina-se como um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento infantil (BRASIL,
2010).
Além disso, o documento aborda a necessidade do trabalho com as capacidades infantis, considerando a bagagem da criança na
realização de atividades que estimulem a imaginação, fantasia, aprendizagem, observação,
experimentação e questionamento, fortalecendo as oportunidades aos sujeitos. A produção
de cultura a partir das relações infantis intencionam a formação de indivíduos participativos
nas decisões da sociedade, capazes de compreender e criticar ações e situações, em busca de um bem comum à maioria da população
(SOUZA, 2013).
Para Ortiz (2012, p.66): “O novo olhar
voltado à criança com os documentos orientadores da Educação Infantil permitiu a centralização do infante ao processo educacional”.
A proposta pedagógica que embasa as instituições de Educação Infantil precisa atentar-se
ao respeito ético, que garante a autonomia,
responsabilidade e atendimento às diversidades na escola, bem como políticos, proporcionando os direitos ao exercício da cidadania
de maneira democrática, além dos estéticos,
quando aborda o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e liberdade da criança, direcionando à elaboração de atividades lúdicas,
significativas e interdisciplinares, de modo que
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apresente relações às crianças entre a escola
Oliveira (2011) destaca que a entree demais grupos sociais que estiverem inseri- vista com os familiares representa um ponto
das (JACKSON, 2011).
abordado no RCNEI, a fim de oportunizar o conhecimento dos costumes, comportamentos e
Apesar do processo de adaptação não preferências das crianças, estendendo à seguser mencionado de maneira explícita nas Di- rança do lar até as escolas. A maneira como
retrizes Curriculares Nacionais para a Educa- a família assimila a chegada da criança à Edução Infantil, representa uma relação entre o cação Infantil reflete nas emoções e reações
desenvolvimento ético e político, voltados à au- na adaptação infantil, sendo fundamental um
tonomia e acesso à democracia da criança, in- acolhimento aos responsáveis também.
tencionando o acolhimento das necessidades
infantis, bem como o atendimento de maneira
O documento ainda referencia a adapcompreensiva e afetiva dos indivíduos (SAN- tação como uma fase de ansiedade, inseguTOS, 2012).
rança e incertezas para crianças, familiares,
professores e escola, diante da ampla diverCom relação ao Referencial Curricu- sidade cultural e social que compõe as salas
lar Nacional para a Educação Infantil - RCNEI, de aula. Diante dessa realidade, o acolhimento,
classifica-se como um documento de três volu- cuidado, afeto e atenção são fundamentais a
mes, abordando a formação pessoal e social todos os envolvidos, devendo representar uma
da criança e a aquisição do conhecimento de troca, em que familiares, professores e escola
mundo, realidade e interações. Esse documen- estejam atentos e parceiros na adaptação das
to pode ser opcional às instituições, mas tem crianças (PANTALENA, 2010).
representação federal (BRASIL, 1998).
Oliveira (2011) ressalta um importante
O referencial caracteriza-se como um aspectos para consideração da comunidade
instrumento de apoio didático aos professores escolar nos primeiros dias de adaptação da
e gestores escolares e, apesar da ausência de criança, tratando-se da redução dos horários
obrigatoriedade, trata-se de uma possibilidade na escola, objetivando a redução da ansiedade
de integração dos eixos fundamentais de traba- infantil, a fim de que as crianças percebam aos
lho com as crianças, devido o amplo alcance poucos o tempo de permanência na escola,
nas questões sociais, direcionando à formação sendo ampliado de maneira progressiva.
de indivíduos críticos, participativos e transformadores, evidenciando a necessidade do traO RCNEI aborda a necessidade de um
balho com o lúdico e dinâmico para aprendiza- processo de adaptação infantil de forma gragem infantil (PANTALENA, 2010).
dual, em que aos poucos as crianças sejam
inseridas nas escolas, de acordo com a famiO RCNEI refere-se, de maneira explícita, liarização com o meio e com as mudanças.
à adaptação, atribuindo a importância a toda a Quando necessário, a escola pode solicitar a
comunidade escolar no processo, consideran- participação dos familiares, a fim de que ocorra
do o ingresso da criança na Educação Infantil um enfrentamento das crianças com as dificulcomo causador de ansiedades, instabilidades dades de adaptação, sentindo a segurança ao
emocionais e relevância do afeto. O documento encontrar seus responsáveis por perto, até que
também trata a importância da flexibilidade das os vínculos afetivos entre professores e estuinstituições com relação à individualidade das dantes sejam estabelecidos (SEABRA, 2010).
crianças, cabendo aos professores o respeito
aos ritmos e necessidades (DAVINI, 2009).
Cabe ao professor o planejamento das
rotinas da criança, organizando espaços acolhedores e estimulantes, que convidem a per1199
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manência da criança na escola, além de proporcionar atividades dinâmicas e lúdicas, que
interessem às crianças, a partir de materiais
diferenciados, diversos, convidativos, permitindo a possibilidade de escolha, variando em formatos, cores, texturas, tamanhos, entre outros
(OLIVEIRA, 2011).

Neste contexto, o processo de adaptação pode ser considerado como a vinculação
entre família e escola, em que a criança inicia
seu conhecimento sobre a escola com os familiares, chegando às instituições com a possibilidade de acolhimento de suas necessidades,
bem como desenvolvimento do diálogo, da
expressão, compartilhamento de responsabiNo ano de 2019, em todo o âmbi- lidades, aquisição de autonomia, confiança e
to educacional brasileiro, foi implementada a segurança, bem como a afetividade com proBase Nacional Comum Curricular à Educação fessores e colegas.
Infantil, a fim de nortear currículos e sistemas
nas redes de ensino, estabelecendo as comSegundo Malanchen (2019), os propetências e habilidades que deverão ser de- fessores e a escola devem proporcionar ativisenvolvidas ao longo das fases escolares, bem dades lúdicas, que envolvam a brincadeira ao
como ao final do processo de Educação Bási- cotidiano da criança, estabelecendo relações
ca (PEROVANO, 2019).
entre as atividades familiares e escolares, a fim
de que não ocorra um rompimento, que pode
Para a Educação Infantil, a BNCC con- representar desconforto às crianças. Quanto
figura a vinculação entre educação e cuidados, maior a aproximação da escola com a realiestabelecendo o acolhimento das vivências, dade familiar, especialmente no processo de
experiências e conhecimento das crianças na adaptação, melhor será o reconhecimento da
escola, como extensão das relações familiares, escola como espaço seguro à criança.
ou seja, sem que ocorra um rompimento das
atividades comuns às crianças na chegada à
O processo de adaptação não permiescola (MALANCHEN, 2019).
te a previsão do tempo necessário para finalização, tampouco garante que as ações serão
A BNCC para a Educação Infantil inten- efetivas em todos os casos, devido às diversiciona a ampliação do universo de experiências dades culturais das crianças, mas representa
e conhecimento das crianças, transformando- uma maneira de assegurar à criança a segu-as em habilidades que serão desenvolvidas rança da escola, desde que realizado de maou aprimoradas ao longo da vida acadêmica. neira planejada e estruturada, contando com
Para as crianças, a experimentação representa a participação de toda a comunidade escolar
novas possibilidades de aprendizagem, carac- (OLIVEIRA, 2011).
terizando-se como a complementação das relações familiares ao proporcionar a socialização,
A fase da adaptação requer acolhimenautonomia e comunicação da criança com o to, afetividade e atenção, cabendo ao profesmundo (PEROVANO, 2019). Segundo Brasil:
sor um papel fundamental nas ações voltadas
ao processo, de modo que a criança conquisO período de adaptação é fundamental para a apren- te a autonomia para permanência e confiança
dizagem e o desenvolvimento. Dessa adaptação, dena escola, bem como perceba a segurança no
pendem a consolidação de uma relação de confiança,
num ambiente seguro e acolhedor, e a construção das novo ambiente, que fará parte de sua vida ducondições adequadas para que os bebês possam in- rante muitos anos à frente (SEABRA, 2010).
teragir e explorar o ambiente com autonomia (BRASIL,
2018, s/n).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste trabalho, a partir do levantamento da literatura para embasamento da
temática, permitiu a compreensão, de maneira crítica e reflexiva, acerca do processo de adaptação das crianças na Educação Infantil, considerando a participação dos envolvidos no processo,
desde a escola e professores, até familiares e contextos sociais, diante das considerações da
importância do papel de cada membro nesse processo.
A instituição de ensino e os familiares caracterizam-se a partir de responsabilidades
definidas no processo de adaptação das crianças, cabendo à necessidade de educação e acolhimento de ambos, a fim de transformar a chegada à Educação Infantil como uma possibilidade
de inserção, socialização, participação e interação de maneira organizada, acolhedora e segura.
O ingresso na Educação Infantil representa, para muitas crianças e responsáveis, a
primeira separação significativa entre familiares, em que a exclusividade da atenção à criança
acaba compartilhada com sujeitos estranhos à sua realidade, refletindo em medos, insegurança
e sensação de abandono. Neste contexto, os familiares precisam conversar com a criança, antes da chegada à escola, tranquilizando quanto às mudanças, a fim de que a escola continue o
processo iniciado em casa.
A separação entre criança e familiares pode representar um momento de estresse, ansiedade e comportamentos agressivos, pois em muitos casos, a criança não entende o motivo
da mudança, reagindo de diferentes maneiras, em que alguns choram, outros calam-se, crianças
interiorizam os sentimentos, mas muitos conseguem compreender a situação e auxiliam os professores com os colegas, oferecendo afeto diante das inseguranças.
O professor também apresenta ansiedade ao processo de adaptação de cada turma
nova, na entrada de um ano letivo, pois mesmo com experiência profissional, as crianças apresentam diferentes percepções e reações na inserção escolar. Cabe ao professor, portanto, conversar com as famílias para compreensão das particularidades, preferências e necessidades de
cada criança, oportunizando atividades planejadas para atender individualmente a turma.
O acolhimento e a afetividade são elementos fundamentais no processo de adaptação,
pois permitem que as crianças sintam carinho da escola e dos professores, acelerando a aceitação pela escola, a participação nas atividades e a interação com os colegas.
Os documentos referenciais à Educação Infantil também abordam
o processo de adaptação como importante na vida escolar da criança,
diante do primeiro afastamento significativo entre os familiares, cabendo ao acolhimento e afetividade, divisores responsáveis pela adaptação segura, confortável e significativa, proporcionando a construção
de vínculos que facilitarão e contribuirão para o desenvolvimento das
crianças ao longo do ano letivo.
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OLIVEIRA, P. O período de adaptação no processo educativo: um levantamento bibliográfico
e metodológico. Campinas, SP, 2011.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA VIDA DA
CRIANÇA

RESUMO: O objetivo este artigo é mostrar como o brincar é necessário para um desenvolvimento saudável. Assim, é por meio das brincadeiras que a criança pode interagir com a família, seus amigos e tudo o que os rodeia. Para que a brincadeira aconteça de uma forma positiva é fundamental que a família e a escola criem ambientes favoráveis e seguros do ponto de
vista físico e psicológico, que atuem como fator de proteção no desenvolvimento de crianças.
As crianças passam por etapas diferentes, que vão evoluindo ao longo todas as suas vidas e
adquirem amplo desenvolvimento de suas funções cognitivo, social e desenvolvimento psicomotor. E, como resultado de trabalho, buscou-se levantar reflexões a respeito da criança e
a contribuição do brincar para a vida da criança.

Palavras-chave: Brincar; Criança; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

B

rincar para a criança é viver. Os brinquedos são instrumentos para o seu desenvolvimento e felicidade. Brincar é um direito da infância reconhecido pela ONU
desde 1959 (Resolução nº 1386 da Assembleia das Nações Unidas). Ver como
as crianças brincam é observar como é o desenvolvimento integral da criança. As pesquisas no
campo da pediatria e da psicologia infantil garantem a importância do brincar para as crianças.
Enquanto a criança brinca, ela explora a realidade. Tenta estratégias diferentes para
operar na dita realidade. Testa alternativas para qualquer dilema que possa surgir no jogo. Desenvolve diferentes modos e estilos de pensamento. Brincar é para a criança um espaço para
espontaneidade e autenticidade, para imaginação criativa e fantasia com suas próprias regras
(BRASIL, 2010).
O uso do brinquedo também deve servir como um elemento de aprendizagem, ao mesmo tempo sendo divertido e atuando de maneira significativa no processo ensino aprendizagem.
Desde muito jovens, as crianças passam muito tempo entre os brinquedos. Se esses momentos
são utilizados não só para o lazer, mas também para o aprendizado , seu desenvolvimento pode
ser estimulado de acordo com o momento evolutivo em que se encontram (BRASIL, 2010).
O brinquedo pode se tornar um dos melhores recursos educacionais, desde que trabalhado de forma a integrar as crianças de forma comunicativa não violenta. O importante é que
a brincadeira é um meio de canalizar diversão, fantasias, estímulos e preocupações, de forma
compartilhada e dentro de seu desenvolvimento para um aprendizado significativo (BRASIL,
2010).
A ludicidade está presente no uso da linguagem, aparecendo através da musicalidade,
do ritmo e da rima. Segundo Kishimoto (2000), a brincadeira passa por uma evolução interligada
aos aspectos do desenvolvimento infantil. Podemos perceber isso quando um bebê brincar de
gorjear, de olhar, buscando uma sensação agradável. Isso não passa de brincadeira funcional.
A partir do momento em que a criança busca recuperar essas ações, torna-se uma intenção e,
então, se cria um círculo intenção-ato-efeito.
Este círculo tem grande importância na atividade livre, estimulando cada vez mais a
criança em busca do novo. Esse processo lúdico se repete diversas vezes durante o crescimento
da criança. Outro exemplo disso é o grafismo, onde a criança, de três a quatro anos, dirá “que
não sabe o que está desenhando, porque ainda não acabou”. “O gesto-prazer, lúdico, transformando-se em gesto-trabalho, meio para realizar um desenho”. (KISHIMOTO, 2000, p. 116)
Deve-se brincar com a linguagem, com o gesto, para depois utilizá-los intencionalmente.“Educar neste período é sugestivo conciliar, com tudo que está a sua volta, seu espaço”
(KISHIMOTO, 2000, p. 16). O professor tem que levantar hipóteses, dando dicas para que o
aluno consiga concluir o seu pensamento sozinho, claro que da sua forma, pois só assim ele
vai conseguir construir o seu próprio conhecimento e se apropriar daquilo que ele mais deseja
e gosta.
O lúdico aparece quando a criança tem a necessidade de imitar modelos de referência que lhe permitirão adaptar-se ao mundo dos adultos porque estamos dentro de um campo
cultural específico. Enquanto a criança brinca, desenvolve suas habilidades motoras, sincroniza
movimentos, trabalha lateralidade, adquire controle de partes do corpo, etc. (KISHIMOTO, 2000).
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LUDICIDADE E PEDAGOGIA
A sala de aula deve ser um local onde
se busque constantemente a eficácia no processo educativo por meio de momentos em
que os jogos e as brincadeiras possam estar
inseridos para auxiliar na construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante. A
capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, nas
crianças, por meio dos jogos e das brincadeiras (KISHIMOTO, 1994).
Por intermédio do brincar, a criança
atua, mesmo que simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes, podendo, assim, preparar-se
para a vida e seus diversos desafios, sem ter
diretamente vivenciado as situações em si
(KISHIMOTO, 1994).

Neste sentido os jogos e as brincadeiras são ferramentas lúdicas que auxiliam
no processo de desenvolvimento da aprendizagem e da construção da identidade assim
como o interesse por novos conhecimentos de
forma dinâmica e prazerosa. Os jogos e brincadeira levam as crianças a contraírem diversas experiências, propiciam a interação com o
outro, organizam seu pensamento, tomam decisões, ampliam o pensamento abstrato e procuram maneiras diversificadas de jogar, produzindo conhecimentos ((KISHIMOTO, 1994).
Os jogos e as brincadeiras auxiliam o
desenvolvimento motor, o desenvolvimento da
linguagem, da percepção, da representação,
da memória, do equilíbrio afetivo, da apropriação de signos sociais e das transformações
significativas da consciência infantil. A aprendizagem estimulada por meio da ludicidade torna-se significativa, possibilitando a ampliação
do saber e da socialização. A oportunidade de
aprender de forma lúdica estimula os alunos a
se tornarem seres críticos e ativos acerca da
realidade do seu cotidiano, despertando uma
maior consciência de si mesmo e do outro
(KISHIMOTO, 1994).

Os jogos e brincadeiras são características inerentes ao ser humano, conseguindo construir sua personalidade por meio da
autonomia que esses recursos oferecem, e o
desenvolvimento integral da criança. Os benefícios didáticos dos jogos e das brincadeiA ludicidade envolve uma capacidade
ras são procedimentos altamente importantes,
mais que um passatempo, é o meio fundamen- de ação por iniciativa própria, portanto os jotal para promover a aprendizagem (KISHIMO- gos e as brincadeiras são caracterizados por
atitude, que corresponde a uma reação de esTO, 1994).
tímulos externos, inerentes ao ser humano. A
Considerando que a finalidade básica aprendizagem significativa não se faz apenas
da educação é o desenvolvimento integral da copiando do quadro ou prestando atenção ao
criança, promovendo satisfação e autoconfian- professor, mas sim por meio do lúdico. Os joça, o processo de ensino aprendizagem deve gos e as brincadeiras permitem que a criança
ser dinâmico. Segundo Kishimoto (1994, p.01): tenha mais liberdade de pensar e de criar para
se desenvolver com criatividade e autonomia
Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia- (KISHIMOTO, 1994).
-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).

O brincar é considerado ação que induz ao prazer, exercendo o poder criativo do
imaginário humano construindo um universo,
do qual o criador ocupa o lugar central, por
meio de simbologias originais inspiradas no
universo de quem brinca e, é nesta ação que a
criança desenvolve-se como ser criativo.
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A SALA DE AULA E A ORGANIZAÇÃO

vidade de todos. Numa oficina de trabalho, os
instrumentos que podem auxiliar as atividades
estão à mão de todos, numa disposição sugestiva e funcional. As salas de aula da pré-escola são lugares de alta energia. Semelhante
aos adultos, as crianças às vezes precisam de
tempo e espaço para relaxar por conta própria
(FREIRE, 1983).

Para Freire (1983), assim como os
adultos, as crianças ficam frustradas quando
não conseguem se mover facilmente por meio
de um ambiente ou encontrar o que precisam.A
sala de aula é um veículo para levar os alunos
de onde eles estão, quando eles entram na
porta da escola para onde eles precisam ser
Propiciar um ambiente favorável às inum ano acadêmico depois. Idealmente, todos
nós gostaríamos de ver pelo menos um ano de terações não significa, que os alunos devam
estar reunidos em duplas ou em grupos todo o
progresso por um ano de tempo de assento.
tempo. O importante é que eles se sintam livres
Há muitas peças no quebra-cabeça de para movimentar na sala, sentando ao lado de
uma sala de aula de sucesso. Uma das pe- colegas para receber ou oferecer ajuda na reças mais pertinentes a esse quebra-cabeça é alização das tarefas. Conforme o professor for
a organização. Quando alguém ouve a palavra adquirindo maior experiência e facilidade para
“organização”, eles podem assumir que é sim- aproveitar os recursos materiais e humanos da
plesmente arrumação ou uma certa precisão sala de aula e da escola, vão descobrir novas
ao determinar a localização dos itens (FREIRE, possibilidades de organizar o tempo, o espaço
e os trabalhos com os alunos, de modo a favo1983).
recer o processo de desenvolvimento e aprenNo entanto, a organização implica mui- dizagem (FREIRE, 1983).
to mais do que “para onde as coisas vão”.
Cada educador, de acordo com o proManter um ambiente fisicamente organizado é
importante quando se tem uma sala de aula jeto da escola em que está inserido, com as
própria, mas os outros componentes da organi- especificidades de seu grupo-classe, encontrazação da sala de aula são igualmente valiosos. rá os caminhos possíveis e mais adequados
Os principais componentes da organização na para desenvolver um trabalho em que o objetisala de aula são o gerenciamento eficaz das vo seja o compromisso com todos os alunos,
classes, criando um ambiente de aprendizado para que permaneçam na escola, aprendam
positivo e a configuração física da sala (FREI- e progridem em seu percurso de conhecer o
mundo (FREIRE, 1983).
RE, 1983).
Embora as crianças aprendem principalmente por meio da brincadeira, também é
importante planejar áreas para reuniões ou atividades em grandes grupos. De acordo com
Madalena Freire (1983, p. 43): “A rotina é entendida como a expressão do pulsar do coração
(com diferentes batidas rítmicas) vivo do grupo.
Rotina entendida como cadência sequenciada
de atividades diferenciadas, que se desenvolvem num ritmo próprio, em cada grupo”.

O BRINCAR E A DIMINUIÇÃO DA
AGRESSIVIDADE

Segundo Ariès (1978), enquanto a
criança brinca, ela explora a realidade. Tente
estratégias diferentes para operar na dita realidade. Teste alternativas para qualquer dilema
que possa surgir no jogo. Desenvolve diferentes modos e estilos de pensamento. Brincar é
para a criança um espaço para espontaneidade e autenticidade, para imaginação criativa e
O ambiente da sala de aula pode se fantasia com suas próprias regras.
transformar num espaço acolhedor e estimulante, com um pouco de imaginação e criati1207
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O uso do brinquedo também deve servir
como um elemento de aprendizagem. Brincar é
divertido e aprender deve ser divertido também.
Desde muito jovens, as crianças passam muito
tempo entre os brinquedos. Se esses momentos
são utilizados não só para o lazer, mas também
para o aprendizado , seu desenvolvimento pode
ser estimulado de acordo com o momento evolutivo em que se encontram (ARIÈS, 1978).
O brinquedo pode se tornar um dos melhores recursos educacionais, desde que trabalhado de forma a integrar as crianças de forma
comunicativa não violenta. O importante é que o
brincar é um meio de canalizar diversão, fantasias, estímulos e preocupações, de forma compartilhada e dentro de seu desenvolvimento para
um aprendizado significativo (ARIÈS, 1978).
O brincar é uma ação que ocorre primeiramente no plano da imaginação e, para
isso, é necessário que haja a consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade. Esta oferece conteúdo para realizá-la, o que
implica em que a criança tenha o domínio da
linguagem simbólica. O lúdico tem uma função
importante no desenvolvimento da criança, mas
muitos (pais, sociedade, educadores) não conseguem perceber que o brincar é fundamental
para a aprendizagem integral da criança (ARIÈS,
1978).
Há tempos passados, no Romantismo, se constrói um novo pensamento para as
brincadeiras infantis. Vista desde a Antiguidade
greco-romana como recreação ou atividade de
relaxamento. É construído um novo lugar para
criança e suas brincadeiras, onde se insere a
brincadeira como forma espontânea, livre e instrumento da pequena infância (ARIÈS, 1978).
Segundo o autor (1978), no século XVIII,
a pequena infância é considerada como a fase
do imaginário, da poesia.Mais recentemente, no
séc. XX, educadores, como Piaget, Vygotsky, se
preocuparam com a questão da brincadeira infantil se dar através da imitação, onde se destaca no processo de acomodação, na forma de
assimilação. Na teoria piagetiana, a brincadeira

é entendida como ação assimiladora, é uma forma de expressão da conduta, ou seja, a brincadeira como conduta livre e espontânea, onde a
criança sua vontade através do prazer que lhe
é dado.
Já Vygotsky (1996) acredita que toda
conduta do ser humano é construída como resultado de processos sociais. Considera a brincadeira como uma situação imaginária. A palavra criança é conhecida como ausência de
idade, maturidade ou de adequada integração
social. Portanto essa definição está longe de ser
apenas o fator da idade, pois está associada a
determinados papéis e desempenhos específicos e esses papéis dependem estreitamente da
classe social que a criança é inserida.
Sua participação no processo produtivo,
o tempo de escolarização, o processo de socialização no interior da família e da comunidade.
As atividades cotidianas se diferenciam dependendo da posição da criança e de sua família na
estrutura sócio econômica. Se adotarmos uma
concepção abstrata da infância, está analisando
a criança como “natureza infantil”, distanciando
de suas condições objetivas de vida e como
se estas fossem desvinculadas das relações
de produção existente na realidade. Entender
a criança em relação ao contexto social e não
como natureza infantil, constitui o princípio central desta definição. Quanto ao contexto social
que determina o surgimento deste tipo de sentimento e dois aspectos precisam ser enfatizados, de acordo com o historiador Philippe Ariès
(1978, p. 41):
Era muito alto o índice de mortalidade infantil que atingia as populações e quando sobrevivia, ela entrava diretamente no mundo dos adultos. É importante acentuar que essa mortalidade continua hoje a ser regra
geral para os filhos de classes dominadas em países
de economia dependente. O sentimento moderno de
infância corresponde a duas atitudes contraditórias que
caracterizam o comportamento dos adultos até hoje:
uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa
e é paparicada pelos adultos e outra surge junto com
a primeira, mas se contrapõe a ela, tomando a criança
como um ser imperfeito e incompleto, que necessita da
educação feita pelo adulto (ARIÈS (1978, p. 41).
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Este duplo sentimento é a nova função
efetiva que a instituição familiar assume e começa na burguesia até chegarmos ao povo. É
bom esclarecer que não é a família que é nova,
mas o sentimento de família que surge no momento, inseparável do sentimento de infância. O reduto familiar, torna-se então cada vez
mais privado e esta instituição vai assumindo
funções antes destinadas para a comunidade
(ARIÈS (1978, p. 41).

BRINQUEDOS HEURÍSTICOS E
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O termo brinquedo heurístico foi criado
por Elinor Goldschmied (1910/ 2009) na década de 1980: “Simplificando, consiste em oferecer a um grupo de crianças, por um período
definido de tempo em um ambiente controlado,
um grande número de objetos e receptáculos
com os quais eles jogam livremente sem intervenção adulta” (p. 128).
A ideia é apresentar as crianças um
número de materiais naturais que podem ser
encontrados dentro e ao redor da cesta. Então
a criança tem a oportunidade de explorar todos
os itens da cesta, enquanto o adulto simplesmente observa (GOLDSCHMIED, 2009).
As análises com crianças pequenas
em ambientes coletivos são carregadas de minúcias e desafios, ocupando cada vez mais espaço significativo no âmbito acadêmico. Para
que se possa constituir e aprimorar as concepções de infância, é necessário investigar suas
peculiaridades e buscar a qualificação dos profissionais que atuam na primeira etapa da educação básica (GOLDSCHMIED, 2009).
Estando firmes, os bebês podem alcançar objetos, trazer para perto de si e pesquisar
as diversas sensações. Por meio dos momentos de brincadeiras, as crianças podem atuar
de forma criativa e utilizar a imaginação construindo narrativas lúdicas carregadas de significados. Para que o brincar seja de qualidade, é
importante garantir tempo e espaço qualificado
e diversificado (GOLDSCHMIED, 2009).

O espaço, portanto, pode e deve ser
considerado um parceiro pedagógico. As coisas mudaram muito em um curto período de
tempo nestes dias modernos. Em um esforço
grande para inventar os brinquedos educacionais mais incríveis para as crianças, cores plásticas e brilhantes assumiram o controle (GOLDSCHMIED, 2009).
Para que se ocorra a aprendizagem
significativa por meio dos brinquedos heurísticos é fundamental que as crianças tenham autonomia para brincar livremente. Com o brincar
heurístico, os adultos podem auxiliar as crianças quando elas realmente precisam. O ideal
é que os adultos não digam o que as crianças
devem fazer e permitir a exploração de diversos materiais. Pode-se observar a curiosidade
da criança, possibilitando a ela o acesso ao
material, mantendo sempre a atenção e a serenidade (GOLDSCHMIED, 2009). Alguns exemplos de brinquedos heurísticos:
• Objetos de papel / papelão: caixas
de ovos, notebook, tubos de papelão resistentes;
• Objetos de madeira, pequena tigela
virada, colheres, anéis de cortina,
porta-copos, pulseira, bloco, guardanapos, passador;
• Objetos de couro, têxteis, borracha;
Brinquedo pequeno de malha, saco
de feijão, pedaço de flanela, folha
de veludo, sacos de ervas, bolsa de
lavanda, chaveiro de couro, fitas coloridas, bolsa de couro (GOLDSCHMIED, 2009).
O ato de brincar apresenta uma visão
integrada do corpo e do movimento como reflexo da ordem psíquica e simbólica do universo
infantil que favorece o prazer do movimento de
forma espontânea, estabelecendo uma relação
causal entre a aprendizagem e as condições
de adaptação ao meio ambiente social.
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Nessa perspectiva, a aprendizagem
social e de expressão corporal se efetiva por
meio do brincar, cuja representação auxilia no
desenvolvimento motor, na medida em que o
processo envolve o indivíduo como um todo,
pois abrange diferentes domínios que caracterizam seu comportamento: cognitivo, afetivo e motor. Segundo Goldschmied e Jackson
(2006, p. 113):
Um bebê segura os dedos do seu pai ou da mãe, manipula o seio da sua mãe, enlaçando seus dedos no
cabelo dela ou na barba do pai, agarrando brincos colares ou óculos. O foco de bebê está na cuidadora mais
próxima, vivenciando o calor familiar, o cheiro, a tensão
superficial da pele, as vibrações da voz e do riso, e
tudo mais que contribui para criar o cuidado e as trocas
cotidianas (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 113).

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 (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 113).
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 (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).

ses para aprendizado e desenvolvimento contínuos em todos os aspectos da vida (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
O professor que entende a educação
como prática social, transformadora e democrática trabalha com seus alunos na direção da
ampliação do conhecimento, incluindo conteúdos de ensino à realidade, escolhendo procedimentos que assegurem a aprendizagem efetiva. Os interesses que as crianças manifestam
no cotidiano dão vida ao currículo. Conciliar esses interesses com os objetivos das atividades
planejadas é um grande desafio; fazer com
que cada situação de ensino seja uma experiência nova, é o que dá, ao trabalho de cada
professor, um sabor original e único (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
Não é possível então, padronizar práticas pedagógicas. Mas sempre é interessante
refletir sobre elas. Os procedimentos adotados
em uma determinada situação costumam revelar caminhos que são frutos da criatividade do
professor e mostram maneiras originais de desencadear a aprendizagem, compatíveis com a
concepção de educação que o professor adote (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).

As situações de aprendizagem são desencadeadas a partir de questões já selecionadas e programadas no currículo. Podem ter
união com um fato que desperte o interesse da
classe, ou por um assunto que se revele oportuno. O professor tem que levantar hipóteses,
dando dicas para que o aluno consiga concluir
o seu pensamento sozinho, claro que da sua
forma, pois só assim ele vai conseguir construir
A educação e o cuidado na primeira
o seu próprio conhecimento e se apropriar dainfância estão preocupados em garantir que as
quilo que ele mais deseja e gosta (GOLDSCHcrianças tenham resultados satisfatórios. PesMIED; JACKSON, 2006).
quisas sobre ensino, aprendizagem e resultados mostram que a pedagogia de qualidade
A família tem grande importância nesé identificada como uma alavanca fundamense processo na articulação de ambientes adetal para melhorar os resultados das crianças.
quados para proporcionar as condições para a
Evidência de pesquisa sólida, discutido mais
criança brincar com uma maior diversidade de
adiante, mostra o que os educadores podem
experiências para auxiliar no desenvolvimento
fazer para proporcionar às crianças fortes bada inteligência e a usar plenamente o seu cor1210
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po. 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 outros
com o uso da expressão corporal (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
O intelecto se constrói a partir da atividade física e o desenvolvimento das funções
motoras (movimento) não pode ser separado
do desenvolvimento intelectual (memória, atenção, raciocínio) nem da afetividade (emoções e
sentimentos). Portanto, para que o ato de brincar se processe adequadamente é indispensável o domínio de habilidades psicomotoras
através de um acompanhamento especial da
família e de outros profissionais que devem dar
suporte à família para realizar ações de planejamento de como desenvolver as brincadeiras
com a criança (GOLDSCHMIED; JACKSON,
2006).
O brincar precisa ser amplamente entendido como uma ferramenta onde favorecer
a brincadeira, não significa simplesmente deixar que as crianças brinquem sem que seja
feita nenhuma intervenção. As maneiras de mediação que os professores podem utilizar no
ambiente da educação são amplas, basta que
ele reconheça o valor e a utilidade dos objetos,
dos ambientes, da sua ajuda e orientação, e
principalmente da sua organização, para assim
alcançar seu objetivo pedagógico, no brincar
dos educandos (GOLDSCHMIED; JACKSON,
2006).
A criança, na fase inicial de sua vida
poderá apresentar necessidades especiais, a
partir de experiências que favoreçam a criança
uma intervenção real no mundo exterior, para
modificar por meio do brincar.Pensar a organização do Brincar na Educação Infantil é pensar a relação de professores e crianças com o
conhecimento. O Brincar Heurístico assumirá
feições diferentes conforme essa relação for
concebida: vai variar o uso do espaço e do
tempo, bem como as relações interpessoais
(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).

A educação infantil garante o desenvolvimento livre, integral e harmonioso da personalidade da criança, de acordo com seu ritmo e
necessidades. A educação oferecida deve garantir a estimulação diferenciada das crianças,
visando o desenvolvimento intelectual, emocional, social e físico de cada criança e visando
alcançar os seguintes resultados da educação
infantil (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006):
• O desenvolvimento livre, integral e
harmonioso da personalidade da
criança, de acordo com seu próprio ritmo e necessidades gerais,
apoiando seu treinamento autônomo e criativo.
• Desenvolvimento da capacidade de
interagir com outras crianças, com
adultos e com o meio ambiente,
para adquirir novos conhecimentos,
habilidades, atitudes e comportamentos; incentivar a exploração,
exercícios, testes e experimentos,
como experiências de aprendizado
autônomas.
• A descoberta, por cada criança, de
sua própria identidade e autonomia
e o desenvolvimento de uma auto
imagem positiva.
• Apoiar a criança na aquisição de
conhecimentos, habilidades, habilidades e atitudes necessárias para
sua entrada na escola e ao longo
da vida (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).

Todas as atividades com crianças pequenas devem respeitar o direito da criança
de brincar - vista como uma forma de atividade, método, procedimento e meio de alcançar
abordagens educacionais em idades precoces,
bem como um método de estimular a capacidade e a criatividade da criança, como um direito dele e como uma abertura à liberdade de
escolha, de acordo com suas próprias necessidades (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é essencial para o desenvolvimento, pois contribui para o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional das crianças e jovens. O jogo também oferece uma oportunidade
ideal para os pais se envolverem plenamente com os filhos. Apesar dos benefícios derivados
das brincadeiras para crianças e pais, o tempo para brincadeiras gratuitas foi acentuadamente
reduzido para algumas crianças.
No entanto, mesmo as crianças que têm a sorte de ter recursos disponíveis abundantes
e que vivem em paz relativa podem não estar recebendo todos os benefícios da brincadeira.
Muitas dessas crianças estão sendo criadas com um estilo cada vez mais apressado
e pressionado, o que pode limitar os benefícios de proteção que eles obteriam com o brincar
dirigido por crianças. Como toda criança merece a oportunidade de desenvolver seu potencial
único, os advogados da criança devem considerar todos os fatores que interferem no desenvolvimento ideal e pressionar por circunstâncias que permitam a cada criança colher plenamente
as vantagens associadas ao brincar.
O brincar permite que as crianças usem sua criatividade enquanto desenvolvem sua
imaginação, destreza e força física, cognitiva e emocional. Brincar é importante para o desenvolvimento saudável do cérebro.
É por meio da brincadeira que crianças em tenra idade se envolvem e interagem no mundo ao seu redor. O brincar permite que as crianças criem e exploram um mundo que possam
dominar, conquistando seus medos enquanto praticam papéis adultos, às vezes em conjunto
com outras crianças ou cuidadores adultos.
À medida que dominam seu mundo, o brincar ajuda as crianças a desenvolver novas
competências que levam ao aumento da confiança e à resiliência de que precisam para enfrentar
os desafios futuros.O jogo não direcionado permite que as crianças aprendam a trabalhar em
grupos, compartilhem, negociem, resolvam conflitos e aprendam habilidades de auto-defesa.
Quando é permitido brincar com crianças, as crianças praticam habilidades de tomada de decisão, se movem no seu próprio ritmo, descobrem suas próprias áreas de interesse e, finalmente,
se envolvem plenamente nas paixões que desejam perseguir.
Idealmente, grande parte da brincadeira envolve adultos, mas quando a brincadeira é
controlada por adultos, as crianças obedecem às regras e preocupações dos adultos e perdem
alguns dos benefícios que a brincadeira lhes oferece, particularmente no desenvolvimento da
criatividade, liderança e habilidades de grupo.
Em contraste com o entretenimento passivo, a peça constrói corpos ativos e saudáveis.
De fato, tem sido sugerido que o incentivo à brincadeira não estruturada pode ser uma maneira
excepcional de aumentar os níveis de atividade física em crianças, o que é uma estratégia importante na resolução da epidemia de obesidade.
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Talvez, acima de tudo, brincar seja uma alegria simples, que é uma parte estimada da infância. A trajetória de desenvolvimento das crianças é mediada criticamente por relacionamentos
afetivos apropriados com cuidadores amorosos e consistentes, à medida que eles se relacionam
com as crianças através do brincar.
O jogo é parte integrante do ambiente acadêmico. Ele garante que o ambiente escolar
atenda ao desenvolvimento social e emocional das crianças, bem como ao seu desenvolvimento
cognitivo. Foi demonstrado que ajuda as crianças a se adaptarem ao ambiente escolar e até a
melhorar a prontidão, os comportamentos de aprendizagem e as habilidades de resolução de
problemas das crianças.
A aprendizagem sócio emocional é mais bem integrada à aprendizagem acadêmica; é
preocupante se algumas das forças que melhoram a capacidade de aprender das crianças são
elevadas às custas de outras. O jogo e o tempo não programado que permitem interações entre
pares são componentes importantes do aprendizado sócio emocional.
Apesar dos inúmeros benefícios derivados do brincar para crianças e pais, o tempo para
brincar de graça foi acentuadamente reduzido para algumas crianças. Essa tendência afetou até
as crianças do jardim de infância, que tiveram folga reduzida em seus horários para dar espaço a mais acadêmicos. Conclui-se que o brincar é um fator essencial para o desenvolvimento
significativo e integral da criança, auxiliando nos aspectos cognitivos e futuramente tornando-se
adultos com potencialidades diversas.
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A ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DO ALUNO
SURDO

RESUMO: Este estudo teve como objetivo suscitar uma reflexão sobre como vem se desenvolvendo a inclusão dos alunos Surdos nas escolas em turmas do ensino regular da rede pública
de Educação, principalmente em relação à questão da comunicação e a construção de conhecimento. Apresentar também, com a proposta da inclusão, quais os obstáculos que educadores e famílias encontram no decorrer deste processo, mesmo garantida por lei. Observar-se-á
as problemáticas existentes, por meio da revisitação de bibliografias. Será discutido que o
grande desafio da inclusão não são os alunos Surdos e nem os que apresentam qualquer
deficiência, mas sim um sistema hegemônico de relações, arraigadas historicamente e ainda
resistentes às mudanças.

Palavras-chave: Inclusão; Surdez; Escola; Educação Especial; Língua Brasileira de Sinais.
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INTRODUÇÃO

A

educação do surdo apresentou diferentes concepções ao longo da história. Da
oralização ortodoxa que buscava impedir qualquer gesto ou sinal à defesa da língua de sinais como natural do surdo, diversas propostas práticas fizeram e fazem
parte do cotidiano dos surdos nas escolas e nas instituições especializadas.
A educação do surdo pela proposta bilíngue apresenta como primordial o acesso da
criança, com deficiência auditiva, à sua Língua materna, sendo de preferência a vivência e aprendizagem desta estimulada pelo contato com comunidade surda, na qual estará inserida quando
maior. Seu desenvolvimento na Língua materna é considerado primordial para o aprendizado da
segunda Língua (língua oral), em sua forma escrita a ser aprendida na escola.
As crianças surdas, portanto, devem ser expostas, desde o mais cedo possível, à língua
de sinais, que constitui a sua língua própria, pois é esse sistema que lhes assegura uma comunicação completa e integral. Além disso, essa língua tem papel importante no desenvolvimento
cognitivo e social da criança, já que permite a aquisição de conhecimentos sobre o mundo circundante e auxilia no desenvolvimento de sua identificação com o mundo surdo.
A escola é a responsável pela aquisição e o desenvolvimento da língua própria dos
surdos, pois, a maioria das crianças chega ao ambiente escolar sem uma língua constituída,
devido ao fato de, no convívio diário, não dispor da língua de sinais para desenvolvê-la e de uma
modalidade oral ser-lhe inacessível.
A instituição escolar, portanto, têm a função de criar um ambiente linguístico apropriado,
considerando o desenvolvimento cognitivo e as condições físicas das crianças surdas; de assegurar o desenvolvimento socioemocional dos indivíduos surdos e de seus pais, mantendo sempre o contato entre eles; de garantir a possibilidade de a criança construir sua teoria de mundo
através de suas experiências diárias e do diálogo com pessoas que a rodeiam; e de oportunizar
acesso à informação curricular e cultural.
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LEIS ACERCA DA EDUCAÇÃO DE
SURDOS NO BRASIL

A educação bilíngue de surdos no Brasil está amparada pela Lei e é recomendada
pelo Ministério Nacional da Educação (MEC),
como sendo uma proposta válida e eficaz para
o ensino das duas Línguas reconhecidas pelo
país, Língua Portuguesa e LIBRAS, necessárias
para a inclusão social efetiva desses sujeitos.

A história sobre a inclusão educacional
das pessoas com deficiência ou sujeitos com
Necessidades Educacionais Especiais (N.E.E),
tem como pressuposto a Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 que assegura
em seu art.1°: [...] que todos os seres humaO Decreto n° 5.626 de 22/12/2005,
nos nascem livres e iguais em dignidade e em que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, em
direitos, dotados de razão e de consciência e seu capítulo VI, artigo 22 determina que se ordevem agir uns para com os outros em espírito ganize, para a inclusão escolar:
de fraternidade (UNESCO, 2000).
“I – escolas e classes de educação
bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes,
Nesse âmbito, esse artigo garante aos
com professores bilíngues, na educação infansujeitos plenos direitos, sejam eles: civis, econômicos, sociais e culturais. Sendo assim, es- til e nos anos iniciais do ensino fundamental;
II – escolas bilíngues ou escolas coses benefícios constituem requisitos básicos
para a construção e manutenção da dignidade muns da rede regular de ensino, abertas a aluhumana. A mesma declaração, também con- nos surdos e ouvintes, para os anos finais do
templa o seguinte tripé: igualdade, liberdade e ensino fundamental, ensino médio ou educaindividualidade. Isto porque, as ações de cida- ção profissional, com docentes de diferentes
dania são voltadas aos seres humanos e dizem áreas do conhecimento, cientes da singularidarespeito à diversidade e às suas especificida- de linguística dos alunos surdos, bem como a
des para uma possível construção de contex- presença de tradutores e intérpretes de Libras
tos sociais inclusivos. A base do conceito de – Língua Portuguesa.” (NOVAES, 2010 p.73)
igualdade é a própria diferença, ou seja, o respeito à diversidade como um todo.
A referida lei também estabelece a inA Declaração Universal dos Direitos
Humanos a partir de 1948 (UNESCO, 2000)
passou a ser referência, inclusive, das ações
que dizem respeito à educação com N. E. E.
Na declaração, em seu Art. 26 fica explícita a
garantia de que “[...] toda a pessoa tem direito
a educação. A educação deve ser gratuita, pelo
menos a correspondente ao ensino elementar
fundamental.” Assegura assim ao sujeito com,
N. E. E, o direito à liberdade, à educação, ao
desenvolvimento e, principalmente, a uma vida
digna. Conforme aponta o documento do MEC
de 2004, que trata da declaração:
O respeito à diversidade, efetivado no respeito às diferenças, impulsiona ações voltadas ao reconhecimento
de sujeitos de direitos, simplesmente por serem seres
humanos. Suas especificidades não devem ser elemento para a construção de desigualdades, discriminações
ou exclusões, mas sim, devem ser norteadoras de políticas afirmativas de respeito à diversidade, voltadas para
a construção de contextos sociais inclusivos (BRASIL,
2004, p.7).

serção da Libras como disciplina curricular no
ensino público e privado, e sistemas de ensino
federais, estaduais e municipais, nos cursos
de formação de professores, como o magistério, nos cursos de licenciatura, e nos cursos
de Fonoaudiologia. Este decreto no capítulo VI,
art. 22, incisos I e II, estabelece uma educação
inclusiva para as pessoas surdas, uma perspectiva bilíngue em sua escolarização básica,
garantindo a esses alunos, educadores capazes de trabalhar com as suas especificidades.
Ainda no artigo 22, parágrafo 1º, este
Decreto descreve como escola ou classe de
ensino bilíngue “aquelas em que a Libras e a
modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam língua de instrução utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo”.
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O reconhecimento pela Lei brasileira
nº 10.436/2002, da LIBRAS como Língua oficial, abriu o caminho para a educação bilíngue
para os surdos e a aceitação da existência de
uma “cultura surda”. O Artigo 5o da Constituição Federal de 1988 garante o direito das
pessoas com necessidades educacionais especiais terem as mesmas opções que as demais pessoas, enquanto o Artigo 208° garante
atendimento educacional especializado. Dessa
forma a LDB, Nova Lei das Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira, n° 9394/96 em seu
Artigo 58° destaca que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades
da clientela de educação especial”. O que significa que de direito o aluno com alguma de
deficiência ter o auxílio necessário para sua
aprendizagem.

Porém esta é uma fase complexa, em que as
crianças costumam sentir muitas dificuldades,
principalmente as surdas, devido a sua limitação auditiva (DAMÁZIO, 2007).

A referida lei assegura ainda, em seu
Artigo 59°, 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.

Ao utilizar a Libras, o surdo explora a
expressão corporal – face e movimentos e indicação de partes do corpo – e o movimento
das mãos para dar significado, intensidade e
sentido à sua linguagem (Fernandes; Romeiro,
2016). Isso não ocorre com a criança ouvinte, que tem acesso à oralidade e à audição,
apreendendo o som e o significado do alfabeto
para a construção das palavras até desenvolver a total oralidade e escrita (FARIA, 2011).

A ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS
A Declaração de Salamanca (Unesco,
1994), que é a atual política nacional de educação, visa a educação integradora. O objetivo
dessa declaração que vem sendo praticada há
três décadas é fazer com que a educação seja
para todos. A educação dos surdos é um assunto polêmico, que necessita de uma maior
atenção dos estudiosos e pesquisadores. Ao
longo do último século propostas educacionais
foram desenvolvidas, mas não tiveram muito
sucesso, pois vários surdos que mesmo depois de muitos anos estudando não obtiveram
resultado esperado, que seria ler e escrever.
Uma das etapas mais importantes na
vida escolar das crianças é a alfabetização
(OLIVEIRA, 2011). É um processo em que o
estudante estará ingressando em uma nova
etapa, conhecendo novos caminhos, entrando efetivamente no mundo da leitura e escrita.

É certo que a alfabetização não é um
processo de percepção e memorização, e para
aprender a ler e escrever o aluno precisa construir conhecimento e compreender o que a leitura e a escrita representam como também saber representar graficamente essa linguagem.
No entanto, a apropriação da escrita pelos surdos acontece de forma diferente, já que eles
possuem impedimento auditivo, o que torna a
aprendizagem da escrita mais difícil, mesmo
que ambas sejam visuais – Libras e escrita do
português – porém com estruturas de construção gramatical diferenciadas.

O surdo iniciará seu processo de aquisição da Língua Portuguesa organizando associações de objetos concretos a um determinado sinal, posteriormente o concreto será
substituído pela sua imagem/desenho, em
seguida a palavra escrita fará parte deste processo de associações, após o alfabeto manual
também se insere neste processo, até que seja
capaz de associar a palavra escrita a um texto, compreendendo o sentido e significado da
mesma. Com isso, a ideia proposta é que possa se trabalhar metodologicamente a partir de
temas, assuntos próximos/familiares ao aluno,
facilitando a produção de significado daquilo
que se aprende. Após isso ele terá mais facilidade de compreender sinais/palavras mais
subjetivos/abstratos (FARIA, 2011).
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Se o aprendizado de um ouvinte passa
pelos processos de leitura e escrita, o processo realizado pelo surdo organizar-se-á em três
momentos: leitura- tradução- escrita. Assim, a
escrita implica na leitura e, no que se refere especificamente à educação de surdos, há também o processo de tradução e construção de
sentidos dos textos que são lidos e produzidos
na Língua Portuguesa. Desta maneira, leitura-escrita-tradução têm uma convergência interativa e linguística. Esta convergência constitui a
atribuição de sentido ao texto (FARIA, 2011).

Considerando as possíveis dificuldades
de compreensão do surdo na leitura de um texto,
é válido apostar na necessidade de instrumentalizá-lo para que consiga ler, traduzir, escrever e,
atribuir sentido às palavras e textos de forma autônoma e consciente. Assim, a leitura (entendida
como atividade facilitadora neste processo) pode
ser mais efetiva e significativa se acompanhada
de esquemas conceituais relativos ao conteúdo do
texto, identificação de palavras chave no texto, ilustrações, gráficos, etc. Estas possibilidades podem
lhe ajudar em uma compreensão/significação inicial do texto, possibilitando-lhe que se aprofunde
na leitura com maiores facilidades (DAMÁZIO,
A leitura surge como uma ferramenta 2007).
no processo de aquisição da Língua PortugueO status linguístico da língua de sinais é
sa, de forma que os materiais oferecidos ao
inferiorizada
e descaracterizada no contexto escoaluno surdo devem ser, preferencialmente, os
mesmos dos demais alunos, sem proposições lar na maioria das vezes, a exemplo disso, o autor
de leituras de resumos ou materiais adapta- argumenta que a leitura e a escrita de surdos são
dos, de mais fácil leitura. Isso se justifica por- frequentemente estigmatizadas e suas produções
que correríamos o risco de restringi-lo a leituras textuais são consideradas “erradas” conforme
muito simples e de pouca bagagem teórica. estabelece o português‐padrão. Além disso, são
desconsideradas as diferentes práticas discursivas
Além disso, é através da leitura que o surdo
e os diferentes gêneros discursivos. Infelizmente a
fará associações e constituirá seu vocabulário.
ênfase dada nas práticas pedagógicas têm sido
As palavras surgirão de forma contextualizada, voltadas para o estudo do vocabulário e para a
possibilitando-lhe maior facilidade de atribui- memorização das regras da gramática tradicional
ção de sentido (FARIA, 2011).
e que acabam condicionando os alunos surdos
também a essa prática (DAMÁZIO, 2007).
O processo de aprendizagem da escrita por meio de estímulos visuais faz com que
Segundo Soares (1998), o letramento
esse processo tenha mais sentido para a pes- muda a maneira do surdo ver o mundo, e transsoa surda (Faria, 2011). A Libras é o elemento forma sua realidade, esperando que sua vida meindispensável para que essa apropriação acon- lhore cada vez mais. Portanto, a alfabetização do
teça com sucesso, pois é a língua que dará o surdo tanto na língua materna dele, que é a Libras,
subsídio necessário, visto que ela é a língua como no Português, a língua na qual se comunicam com a sociedade, devem ser respeitadas
natural da pessoa surda:
como um indivíduo diferente apenas e não inferior
O atendimento educacional especializado de Libras é aos demais:
outro momento didático-pedagógico para os alunos
com surdez incluídos na escola comum. Ele ocorre no
horário contrário ao das aulas, é um trabalho realizado
pelo professor ou instrutor de Libras (preferencialmente surdo). Inicialmente é feito o diagnóstico do aluno,
quando o atendimento será planejado a partir dos conhecimentos que o aluno tem sobre Libras (DAMÁZIO,
2007, p. 32).

O letramento não pode ser considerado um “instrumento” neutro a ser usado nas
práticas sociais quando exigido, mas é essencialmente um conjunto de práticas socialmente
construídas que envolvem a leitura e a escrita,
geradas por processos sociais mais amplos, e
responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais (SOARES,
1998, p.75).
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O letramento pode ser estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas
exerce as práticas sociais da leitura e escrita,
que circulam na sociedade em que vivem, conjugando-as com as práticas sociais de interação oral. Alfabetização e letramento acabam
tendo o mesmo significado, pois a alfabetização não é vista meramente como habilidade
para decodificar e compreender a escrita, mas
quando os alunos são ou estão alfabetizados,
começam utilizar a leitura para que eles criem
sua própria cultura. Com tudo o Letramento
vem promover e desenvolver os processos
mentais, como a superação das dificuldades
que aparecem em seu dia a dia, e treinar o
raciocínio. A alfabetização não deve ser apenas no sentido de decodificação e codificação
da língua escrita. Deve-se alfabetizar letrando o
surdo, levando em conta os diversos contextos
nos quais as práticas sociais da língua escrita acontecem nas pessoas com necessidades
auditivas especiais (SOARES, 1998).

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO
AMBIENTE ESCOLAR
Atualmente podemos observar a “implementação” do Paradigma de Suportes. Este
paradigma associou a ideia da diversidade
como fator preponderante para o enriquecimento social e, principalmente, o respeito às
necessidades educacionais especiais de todos
os alunos, promovendo assim, a construção de
espaços inclusivos em todas as instâncias na
sociedade, inclusive, na escola. No intuito de
garantir a acessibilidade a todos que dela precisam, independentemente da deficiência e do
grau de comprometimento que estas apresentem (MANTOAN, 2003).
Ele defende a filosofia da prática inclusiva em todos os ambientes que a pessoa
frequenta, inclusive na escola pensando sempre em inserir os alunos com N.E.E no ensino regular. Esta proposta considera também o
acompanhamento dos alunos surdos nas salas
de recursos e com professores que sejam especialistas e possam ajudar este aluno a dirimir
suas dúvidas ou dificuldades : [...] chama-se
escola inclusiva, ao contexto educacional que
garante esse processo a cada um de seus alunos, reconhecendo a diversidade que constitui
seu alunado, respeitando essa diversidade e
respondendo a cada um, de acordo, com suas
peculiaridade e necessidades (BRASIL, 2000,
p.42).

Diante disso podemos dizer que alfabetizar e letrar os alunos com necessidades
especiais auditivas é similar ao processo aplicado às pessoas ouvintes, pois ambas são
alfabetizadas com a teoria e letradas com as
experiências vividas do indivíduo. A diferença
é que o surdo utiliza sinais para se comunicar,
então é preciso que se trabalhe muito a memorização. As Libras para os surdos simbolizam
a língua falada, tornando-a objeto de interação
espontânea e entendimento, que são os requisitos para capacitar uma pessoa como letrada
Para que isso seja possível, a escola
(SOARES, 1998).
precisa se organizar tendo em mente que ela
precisa garantir os direitos à aprendizagem a
A alfabetização da escrita é um proces- todos os seus alunos, sempre contribuindo
so lento, o professor deve mostrar figuras e em para isso, respeitando e se adequando às neseguida mostrar os sinais. Muitos alunos sur- cessidades especiais; independente de sua etdos terão dificuldade no aprendizado, mas isso nia, sexo, idade, condição social ou deficiência
não significa que os alunos não irão aprender, (BRASIL, 2000).
por isso é importante que os alunos com necessidades especiais auditivas aprendam priSegundo Mantoan (2003), “na escola
meiro a sua língua materna, ou seja, a Libras inclusiva o aluno é sujeito e foco principal de
como diz Pereira (2008, p. 208).
toda ação pedagógica dirigida pelo professor,
que o auxilia educacionalmente em todas as
suas necessidades.” A escola precisa se aten-
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tar ao acompanhamento das famílias e da comunidade em que o aluno está inserido. Este é
um fator de suma importância para o desenvolvimento cognitivo e social. Isso, obviamente, se
estende ao aluno com surdez que também precisa de todo o acompanhamento pedagógico
e social para que se sinta plenamente inserido
na educação regular.

de palavras que sabe falar e dos quais entende
o significado. As crianças surdas não possuem
esse arsenal, o que vai exigir da escola e dos
professores, mais preparo para lidar com elas,
sendo necessárias outras estratégias para ensiná-las. De acordo com Manente, Rodrigues e
Palamin (2007), um aluno irá precisar de maior
atenção por parte do educador, quando ele
não conseguir acompanhar a aprendizagem de
Segundo o IBGE (Censo de 2000) seu grupo de igual idade cronológica.
5,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva (equivalente a 8,7% da população total),
Dentre os fatores que influenciam a
e segundo as pesquisas, mais de 406.000 não-aprendizagem, podem ser encontrados o
estão em idade escolar. Contudo, pouco mais espaço local, a estrutura curricular ou as metode 13% (Censo de 2003) aproximadamente dologias inadequadas:
56.000 pessoas, estão matriculadas no ensino regular da educação básica. Os dados nos [...] a educação dos surdos pode muito ser definida, ao
mostram a deficiência da escola em relação ao menos em nosso continente, como uma história de impossibilidade. A impossibilidade de se falar para e pealuno com surdez, o que gera grande evasão los surdos, a impossibilidade dos surdos falarem para e
escolar por falta de suporte linguístico, ou seja, pelos ouvintes e por eles mesmos, e a impossibilidade
a falta de instrutor ou intérprete de LIBRAS na dessas falas serem reunidas, visando à organização de
sala de aula. A falta deste profissional dificulta uma política educacional que reconheça a diferença
(SKLIAR, 1998, p.25).
o acesso dos surdos no sistema escolar.
O fato de a inclusão escolar ser atualmente um assunto amplamente discutido não
significa que as pessoas que a debatem entendam a inclusão da mesma maneira. Apesar
de todos os estudos e conhecimentos já alcançados, há ainda uma tendência, que Baptista
(2009) chama de cisão entre os fenômenos: as
pessoas ainda veem o outro como sendo diferente de si, e nesse caso, como sendo menos,
e essa atitude entre os próprios profissionais
perpetua todos os mitos que impedem uma inVárias questões relacionadas à surdez clusão de fato.
passaram a ser consideradas. A primeira delas
Atualmente, segundo esse autor, é posé que a deficiência auditiva não pode ser entendida de forma individual. Muito se conhece sível ouvir vários relatos de alunos que são “josobre a relação surdez e debilidade na fala, gados” dentro das salas de aula de ensino reporém, não é só a fala que sofre interferência gular, sendo que não houve para isso nenhum
da falta de audição. Os processos de leitura preparo do professor e nenhuma mudança físie escrita também podem sofrer, já que estes ca no ambiente com adição de novos métodos
também se relacionam com a fala e com a au- de ensino, capazes de atender às necessidadição. Isso faz com que crianças surdas fiquem des dessas crianças. A consequência desse
atrasadas em seu desenvolvimento intelectual, movimento são as “falsas” inclusões ou mesao passo que uma criança ouvinte, no momen- mo inclusões perversas. Ocorre, por um lado,
to de aprender a escrever, já possui um arsenal uma tendência à técnica, que define com quais
Segundo a assessora da Secretaria da
Educação Especial do MEC, “sem a LIBRAS o
aluno tem que se concentrar apenas na leitura
de lábios e 50% da mensagem se perde” explica. Em outras palavras, se o aluno com surdez
tiver o apoio do um profissional especializado
em LIBRAS, ele poderá aprender com maior
eficácia, já que o profissional o auxiliará na
compreensão do conteúdo que o professor estiver aplicando para o restante da sala de aula.
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intervenções determinados indivíduos poderão
se beneficiar (Baptista, 2009) e, por outro, falta
de tato ao lidar com esses indivíduos, buscando uma massificação tão comum e condizente
com a nossa realidade social atual.

Segundo os autores Honora (2015) e
Pacheco (2007), a realidade na escola e na
sociedade, para o surdo, é uma educação
bilíngue, sendo fundamental que o professor
consiga lidar de forma dinâmica com as duas
línguas, que, nesse caso, trata-se da sua língua
oficial e da língua de sinais, a fim de escolher
métodos e oferecer às crianças surdas condições para serem alfabetizadas de acordo com
as exigências básicas da educação.

A inclusão do aluno surdo no Ensino
Básico, requer uma mudança no Paradigma de
Serviços e a implementação do Paradigma de
Suportes, a inclusão. Contudo, os termos integração e inclusão causam confusão por terem
significados semelhantes, mas são empregaInfelizmente, nas escolas públicas brados em diferentes situações no contexto sócio- sileiras não estão totalmente adequadas ao
-educacional (MANTOAN, 2003).
processo de inclusão, visto que, não tem sala
de recursos, instrutores surdos/ouvintes, intérMuito se fala sobre inclusão na escola prete suficientes para atender todas as turmas
fundamental e no ensino médio, e se vê que e ainda os professores não têm curso de fornesse processo ainda há muito que se aprimo- mação específica na Língua de Sinais. Dessa
rar, ao se tratar da inclusão no ensino supe- forma, a interação entre professor/alunos ourior, a situação é ainda mais precária. Mesmo vintes e alunos surdos é deficiente, pois os
com todas as limitações, têm ocorrido muitos dois primeiros desconhecem a Libras, contudo,
avanços nessa área. Contudo, não se pode en- cabe salientar que, a aprendizagem de Libras
tender que apenas a criação de leis seja efipelos profissionais da educação e pelos decaz para promover as mudanças necessárias.
mais alunos torna-se cada vez mais urgente,
O principal ponto a ser modificado é a visão
não como um mero instrumento para ensinar
simplificadora que se tem de todo o processo.
matérias, mas como parte de uma educação
Desse modo, devem ser considerados os alubilíngue (HONORA, 2015; PACHECO, 2007).
nos com suas limitações e suas capacidades
muitas vezes não completamente exploradas, a
família desses alunos, professores envolvidos
(preparação, visão de inclusão, comprometimento), escolas nas quais ocorre a inclusão
(recursos, visão de inclusão, apoio, inovação),
profissionais de saúde e poder público (MANTOAN, 2003).
Estudos como os de Honora (2015)
e Pacheco (2007) têm proposto a formação
continuada para que professores em exercício
da profissão sejam capacitados a enfrentar as
dificuldades que surgem no dia a dia no ambiente escolar. Entretanto, há uma necessidade
iminente de uma reestruturação de currículos
dos cursos de licenciatura, pois o processo
deve-se iniciar não apenas na escola, com o
professor já em atuação, mas também nos IES
e IT, tanto para realizar o processo de inclusão
como para realizar uma formação do licenciado que atenda à realidade da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao repensar conceitos de letramento associados à alfabetização, podemos compreender de que forma são utilizados os instrumentos específicos que auxiliam no processo de educação dos sujeitos surdos. As propostas educacionais direcionadas para o sujeito surdo têm
como objetivo proporcionar o desenvolvimento pleno de suas capacidades, porém, na prática
não é assim que ocorre.
É preciso modernizar-se, buscar novas táticas, novos instrumentos, além de aprimorar
a funcionalidade e o uso dos que já existem, para que este processo de crescimento cognitivo,
intelectual possa ocorrer de forma mais rápida e de uma maneira mais satisfatória para o seu
crescimento como pessoa, como cidadão, como aluno e como um futuro profissional, inserido
em uma sociedade.
Considerando a realidade observada e a importância da aquisição das Libras, na forma
sinalizada e escrita, e da aquisição da leitura e da escrita da Língua Portuguesa, percebe-se que
muito ainda há para ser estudado e refletido sobre esse assunto. Nota-se também que a área de
Letras carece de pesquisas nesse campo, pois é essencial que os professores de Língua Portuguesa e Pedagogos de séries iniciais, saibam como os surdos aprendem a escrita da língua
oral, a fim de que proporcionem a seus alunos um ensino significativo e prazeroso.
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA
FAMÍLIA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS EM FASE
ESCOLAR
RESUMO: Este estudo busca refletir sobre a importância da família no desenvolvimento e aprendizagem das crianças em fase escolar. Pretende-se abordar a importância da parceria entre
escola-família em prol de um ensino de qualidade, sendo hoje comum em nossas escolas pouca
participação da família na vida escolar da criança. O conceito de que a educação é responsabilidade da escola é errôneo e só contribui para que esses dois eixos da sociedade sejam cada
vez mais distanciados. O cotidiano escolar mostra que a parceria escola-família exerce grande
importância na formação da criança, visto que é a na família que são trabalhadas as primeiras
formações morais e na escola são consolidadas de forma sistematizada. Busca-se confirmar o
quão é necessária a união família-escola na condução do processo educacional das crianças
como objetivo comum a estas instituições e, principalmente, no sentido de auxiliar as próprias
crianças em seu desenvolvimento e aprendizagem. Para realizar tal reflexão, a metodologia de
pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado em
GRUNSPUN (1985), TIBA (1999), MARTURANO (1998) e POLITY (1998). O referencial teórico
disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Mediante
as leituras realizadas, podemos perceber que a participação de qualidade e interesse das famílias interfere em todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem por parte das crianças.
É de fundamental importância que se crie laços entre escola e família, para que juntos possam
formar pessoas mais comprometidas com o bem comum e estejam preparados para viver em
sociedade.
Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Aprendizagem; Família; Participação.
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INTRODUÇÃO

C

onvivendo com as crianças no ambiente escolar, observamos o quanto a participação das famílias no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças faz toda a diferença.

A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano. Referência fundamental
para qualquer criança, é na família que, independentemente de sua configuração, se aprende
e incorpora valores éticos, em são vivenciadas experiências afetivas, representações, juízos e
expectativas.
As crianças adquirem muitos dos padrões de comportamento de seus pais, como atitudes e valores, através dos processos de imitação e identificação. Esse processo ocorre sem que
os pais ensinem, ou tentem influenciar a criança, e ainda sem que a criança tenha a intenção de
aprender. É o que chamamos popularmente de exemplo.
A família desempenha um papel de extrema importância no desenvolvimento da criança,
uma vez que é através desta que se constroem pessoas adultas com uma determinada autoestima em que estas aprendem a enfrentar desafios e a assumir responsabilidades.
Os temas com enfoque em escola e família são alvos de pesquisas e trabalhos de diversos pesquisadores, com a finalidade de contribuir com informações necessárias para a realidade atual da nossa sociedade.
O objetivo desta pesquisa é fazer uma abordagem sobre a importância da participação
da Família no processo pedagógico para uma educação de qualidade e o pleno desenvolvimento dos alunos, explicar qual a importância da família e como esta vem ocorrendo dentro da escola; além de verificar as responsabilidades atribuídas aos professores nessa parceria e discutir
a integração da família no processo pedagógico.
Mediante a pesquisa, podemos perceber que é de fundamental importância que se crie
laços entre escola e família, para que juntos possam formar pessoas mais comprometidas com
o bem comum e estejam preparados para viver em sociedade.
Podemos observar que, hoje a educação passa por grandes transformações, fazendo-se
necessário o comprometimento, parceria e envolvimento das partes interessadas a educação
que tanto almejamos para um processo de ensino e aprendizagem de qualidade.
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Na idade média, não existia distinção
entre adultos e crianças, ambos eram vistos de
maneira igual. De acordo com ARIÈS (1981,
p.21), as crianças eram vistas como um adulto
em miniatura, não existia sentimento de família,
ou seja, não havia laços afetivos entre eles, o
Sabemos que a família é importante único objetivo era manter os bens e ajudar-se
na medida em que possibilita a cada membro mutuamente para tentar sobreviver.
constituir-se como sujeito autônomo. É o lugar
indispensável para a garantia da sobrevivênPortanto, elas não tinham tempo de ser
cia e da proteção integral dos filhos e demais criança, por que entendiam que a infância era
membros, independentemente do arranjo fa- apenas uma fase da vida que logo passava,
miliar ou da forma como vêm se estruturando. e que era necessário aprender viver entre os
É a família que propicia os aportes afetivos e mais velhos para adquirir conhecimentos pela
sobretudo materiais necessários ao desenvolvi- experiência, participando de todos os grupos
mento e bem-estar dos seus componentes. Ela sociais e acontecimentos da época no qual redesempenha um papel decisivo na educação cebiam o mesmo tratamento de um adulto.
formal e informal, é em seu espaço que são
As obras de artes da era medieval retraabsorvidos os valores éticos e humanitários. É
também em seu interior que se constroem as tam perfeitamente essa época, as figuras que
marcas entre as gerações e são observados representam crianças têm os traços de adulto,
em tamanho reduzido, não parecem com as
valores culturais.
pinturas de hoje. Para mostrar esta realidade,
Antigamente costumava-se atribuir à ARIÈS (1981, p.50) expõe de forma explícita a
criança toda culpa por seu fracasso escolar. pintura com o tema “A Cena do Evangelho”:

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
PARA O DESENVOLVIMENTO
E APRENDIZAGEM INFANTIL:
PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA

Hoje, porém, já se reconhece que as dificuldades em aprendizagem não se dão no vazio,
e sim em contextos, tanto situacionais, quanto
interpessoais. Não podemos falar de dificuldades tendo somente a criança como ponto de
referência: o “contexto” em que a criança se
encontra precisa ser considerado.
A família e a escola são parceiras fundamentais no desenvolvimento de ações que
favoreceram o sucesso escolar e social das
crianças, formando uma equipe. É fundamental
que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação
aos objetivos que desejam atingir.
Faz-se necessário abordar aqui que
o conceito de infância se transformou com o
tempo ao passo que a sociedade também mudou. Assim, para compreendermos o momento
atual é necessário fazermos um percurso reflexivo com base em dados da história sobre a
infância e as suas transformações durante os
séculos. Assim como a família o conceito de
ser criança também vem sofrendo constante
transformações.

O tema é a cena do evangelho em que Jesus pede que
se deixe vir a Ele as criancinhas, [...] ora o miniaturista
agrupou em torno de Jesus oito verdadeiros homens,
sem nenhuma das características da infância: eles foram simplesmente reproduzidos numa escala menor.
Apenas seu tamanho os distingue dos adultos (ARIÈS,
1981, p.50).

A realidade da infância na era medieval
era bastante difícil, não havia uma relação de
afetividade em que a criança pudesse viver de
maneira digna, elas eram praticamente inexistentes. O único laço que os unia era a mão de
obra, quando a criança começava a andar e
entender a vida em sociedade passava a ser
tratada como um adulto em miniatura e já passava a trabalhar no campo junto com os pais.
Portanto, se formos explicar o ser criança como uma fase da vida, vamos chegar à
conclusão que biologicamente ela sempre esteve presente na sociedade, mais o conceito
mesmo de infância que usamos hoje, foi sendo
construído paulatinamente no decorrer dos séculos.
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Na idade moderna entre os séculos XVI
a XVII, este cenário ganha novas formas, começa a surgir algumas mudanças referente a
infância, a criança ganha espaço na família e
passa a ser vista como alguém que precisa de
cuidados e que tem vida totalmente diferenciada dos adultos.
As famílias começam se organizar e
a criança torna-se o centro de atenção dentro
deste novo espaço, e os cuidados com a criança se tornam maiores. Com esse novo formato
de família surge alguns problemas, as crianças
se tornam mal-educadas, com isso surgiu a
proposta da educação e moralização destas
crianças fora da família.
Podemos observar que, a partir dessa época, começaram a surgir algumas pinturas que representavam a criança próxima de
alguns brinquedos como se representasse a
fase do brincar.

Como podemos analisar, o conceito
de infância passou por diversas mudanças até
chegar nos dias atuais, hoje com o avanço tecnológico a criança está inserida num mundo
diferente do que vivia a séculos atrás, hoje participa ativamente de diversos seguimentos da
sociedade, num ambiente mais voltado para
a tecnologia, escola e lazer, vive num mundo
vasto de informações que vão muito além da
família e escola. O conceito de família também
sofreu grandes mudanças no decorrer dos
anos, a família de hoje é totalmente diferente
daquela que conhecemos há alguns séculos
atrás, que era formada pelo pai, mãe e filhos,
na qual cada membro tinha seu papel definido.
A sociedade atual em que estamos
inseridos vive momentos históricos no que
se refere a revolução do conhecimento e da
crescente era tecnológica. Apesar deste grande crescimento presenciamos uma extensa desigualdade social no qual afeta diretamente a
célula da sociedade que é a família.

Diante das mudanças já no século XX,
é preciso uma nova postura pela situação da
De acordo com a Constituição promulinfância no mundo, e a criança passa a ser pre- gada em 1988, no seu Artigo 227,
ocupação do estado, pelo crescimento exacerÉ dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
bado da população.
A chegada do século XXI era o almejo
da humanidade. Não sabíamos que chegaríamos a ele, mas ele chegou a nós. As crianças
que viveram as décadas anteriores são os homens do nosso presente, e questionamos suas
posições entre a educação, saúde, a fé, a solidariedade e a família, sendo o papel desta
última o grande questionamento na sociedade
atual. Como tem sido a estruturação familiar
hoje em dia? Qual o papel da família na formação do indivíduo? Que educação de base
as crianças deste século estão tendo em casa,
em que muitas famílias acreditam estar à salvação ou o remédio para sanar a dor dessas
crianças abandonadas pelo limite?

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e opressão (BRASIL,
1988, p.148).

A família assumiu uma nova estrutura,
que é constituída por um grupo de pessoas
que se unem e vão viver juntas e que tem afinidades entre si. E se houver criança neste grupo, deve haver amor, afeto e acima de tudo seu
direito devem ser respeitados.
Enfim, a relação de afetividade que
existe na família é de grande importância para
o desenvolvimento de aprendizagem de uma
criança, principalmente quando a mesma tem
dificuldade para aprender.
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Assim, podemos perceber que a primeira vivência do ser humano acontece em
família, independentemente de sua vontade ou
da constituição desta. É a família que lhe dá
nome e sobrenome, que determina sua estratificação social, que lhe concede o biótipo específico de sua raça, e que o faz sentir, ou não,
membro aceito pela mesma.
Longe de se tratar de um simples problema, passível de solução natural, a educação
dos filhos é um desafio cujas bases são culturais. Os pais precisam admitir que também são
humanos e seus recursos emocionais, limitados. Dificuldades e crises familiares são inevitáveis.
Vemos, portanto, que a família é o primeiro espaço para a formação psíquica, moral,
social e espiritual da criança. A criança, desde
seu nascimento, ocupa um espaço dentro da
família. É nela que se encontram os primeiros
professores e ensinamentos, os quais refletirão
e perdurarão por toda vida adulta, permitindo
que seus membros se desenvolvam em todos
os aspectos, de forma integral.

escolar.
A discussão sobre como envolver a família no processo de aprendizagem na escola
não é recente, promover a corresponsabilidade
exige desafios. Mas a mudança e a perspectiva de integração entre família e escola devem
ser incentivadas e analisadas constantemente.
Esta luta se faz necessária para contribuir no
processo de ensino-aprendizagem do educando, pois somente com a família interagindo
com as escolas é que terá além de uma boa
formação, uma preparação para tomar atitudes
para enfrentar as dificuldades que certamente
virão no decorrer de sua vida.
A construção do projeto político pedagógico da escola, seria uma maneira de
fazer esta aproximação entre escola e família,
incentivando a participação para que de fato
entendam a proposta e se sintam membros da
escola, que possam firmar compromissos na
educação das crianças.
A família tem um papel muito importante na vida escolar dos filhos, isso é consenso
entre professores. É importante que os pais
estejam cientes da proposta pedagógica da
escola, participando de sua elaboração e efetivação. É necessário propor ações que tragam
a família para a escola, distanciando a barreira
existente entre elas.

Somente dessa forma, a escola conseguirá cumprir os papeis políticos e sociais
da educação por meio de instrumentos acessíveis, realizando assim, o maior sonho do sistema que é promover a inclusão. A comunicação
entre pais e filhos, o diálogo, as vivências de
atitude, de amor e respeito, os valores, as regras sociais são de suma importância para a
Os pais precisam ter um contato mais
formação da personalidade, do caráter, como próximo com os professores, não somente em
também na aprendizagem, condição para cres- reuniões e datas comemorativa, mais em oucimento pessoal e profissional.
tros momentos que possam participar ativamente contribuído com a escola no processo
A participação da família no ambiende aprendizagem das crianças.
te escolar é fundamental no processo ensino
aprendizagem. Família e escola são os princiPara Tiba:
pais suportes com que a criança pode contar
para enfrentar desafios, visto que, integradas e
Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela
atentas podem detectar dificuldades de apren- formação do indivíduo, e a escola, por sua informação.
dizagem que ela possa apresentar, podendo A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na educontribuir de maneira eficiente em benefício da cação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos
mesma. A família deve ser parceira, aliada à ficam apenas algum tempo vinculados às instituições
escola e aos professores, para juntos oferece- de ensino que frequentam (TIBA, 1996, p. 111).
rem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao ambiente
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Tanto a escola quanto a família, são imprescindíveis ao indivíduo, quanto mais forte a
parceria entre elas, os resultados serão mais
eficazes no desenvolvimento do ser humano,
essa parceria deve ser constante quando uma
complementa a outra.
A família e a escola têm um papel muito importante no desenvolvimento mental, psicomotor, social e afetivo do ser humano. Se a
criança recebe uma boa educação obviamente
será bem-sucedida e vai servir de apoio à sua
criatividade e ao seu comportamento produtivo
quando adulto, nesse contexto a família é a influência mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter do cidadão.

aos familiares, reuniões de pais e mestre com
maior frequência, bem como a realização de trabalhos técnicos com a participação dos familiares para que estes possam conhecer os conteúdos que seus filhos estão desenvolvendo nas
diversas atividades curriculares, proporcionando
ligação entre escola-família- professores.
Sabemos que a família exerce um papel
preponderante no desenvolvimento da criança,
pois é dentro dela que se realizam as aprendizagens básicas como a linguagem, sistema de
valores, controle da impulsividade.

Para que haja pleno desenvolvimento
da criança faz-se necessário um ambiente adequado, estimulante e propício à aprendizagem,
além de um clima de segurança e harmonia nas
A parceria entre familiares e as institui- relações interpessoais da família, no qual enções de ensino seja a educação formal ou a contrará apoio, amor e motivação para aprender
técnica, é concretizada quando ambos estão o novo.
unidos em um único objetivo, formar cidadãos
A participação da família no processo
conscientes da sociedade em que habitam,
de aprendizagem é de suma importância e a
com valores éticos e morais e com uma pers- necessidade de se esclarecer e instrumentalipectiva de um futuro promissor. A família pode zar os pais quanto as suas possibilidades em
participar de várias maneiras na vida educacio- ajudar seus filhos com dificuldades de aprendinal do estudante, segundo FREITAS, MAIMONI zagem é evidenciada ao manifestarem falta de
& SIQUEIRA, (1994, p. 12) e de MAIMONI & conhecimento, ou insegurança em como fazê-lo.
MIRANDA, (1999, p. 25), elas podem: “acomAcredita-se que um programa de interpanhar tarefas e trabalhos escolares, verificar
se o filho fez as atividades solicitadas pelo pro- venção familiar seja de fundamental importânfessor, estabelecer horário de estudo, informar- cia para o desenvolvimento e aprendizagem da
criança. E de acordo com POLITY (1998, p.83),
se sobre matérias e provas, entre outras”.
um trabalho de orientação a pais desperta a
sensibilidade deles para a importância de sua
INTERAÇÃO ENTRE ESCOLA E
participação na vida escolar do filho, oportuniza
FAMÍLIA
lhes a falar sobre seus sentimentos, expectativas, e esclarece-lhes quanto às necessidades
O primeiro passo para a interação posi- da criança e das estratégias que facilitam o seu
tiva entre a escola e a comunidade é, sem dúvi- desenvolvimento.
da, o conhecimento da própria comunidade por
parte da escola. Para um considerável afunilaMediante a realização de experiências
mento desta relação, seria preciso que toda a e relações interpessoais, a família pode promocomunidade escolar, não somente educadores ver o desenvolvimento intelectual, emocional e
ou gestores, analisassem instrumentos que fa- social da criança. Ela pode criar situações no
cilitassem o intercâmbio entre as partes, favore- dia-a-dia que estimularão esses aspectos, descendo uma relação de confiança e respeito para de que esteja desperta para isso. Além disso, a
com os envolvidos.
participação da criança nas atividades rotineiras
do lar e a formação de hábitos também são imUma das funções da escola é buscar portantes na aquisição dos requisitos básicos
uma aproximação com as famílias de seus alu- para a aprendizagem, pois estimulam a organinos, pois enquanto instituição pode promover zação interna e a habilidade para o ‘fazer’, de
atividades como: interação e apoio com diver- maneira geral (MARTURANO, 1998, p. 58).
sos profissionais como psicólogos, fazer visitas
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Assim 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, e entre as adequações desse
processo estão compreendidos: o atendimento
às necessidades da criança quanto à presença
dos pais compartilhando suas experiências e
sentimentos, orientação firme quanto aos comportamentos e temperamentos; possibilidade
de escolhas, certa autonomia nas suas ações,
organização da sua rotina, oportunidade constante de aprendizagem e respeito e valorização
como pessoa.

logos, visitas aos familiares, reuniões de pais
e mestres com maior frequência, bem como a
realização de trabalhos técnicos com a participação dos familiares para que estes possam
conhecer os conteúdos que seus filhos estão
desenvolvendo nas diversas atividades curriculares, proporcionando ligação entre escola-família- professores.
O papel a ser exercido pela escola e
pelos pais, em se tratando de uma sociedade
que passa por mudanças constantes, é a busca de novas formas e caminhos para alcançar
êxito na formação de valores essenciais, por
isso a importância de um lugar em que os filhos e estudantes possam se sentir seguros e
confiantes no seu próprio potencial e a escola
pode ser este ambiente quando estiver bem
estruturado e apoiado pela família.

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.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os pais precisam conquistar, em relação a si
mesmos, primeiramente, o que querem que os
Para a realização deste trabalho, a mefilhos sejam: justos, disciplinados, honestos,
todologia de pesquisa utilizada neste trabalho
responsáveis (GRUNSPUN, 1985, p. 20).
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos,
Tanto na família quanto na escola, TIBA
periódicos e jornais. O referencial teórico dis(1999, p.45), afirma que “há necessidade de
ponibilizado via Internet permitiu uma ampla
orientação às crianças quanto às regras discifundamentação teórica do trabalho. Para fundaplinares, para que elas possam desenvolver a
mentar este artigo, as bibliografias consultadas
capacidade de concentração e de apreensão
focam em GRUNSPUN (1985), TIBA (1999),
dos conceitos”.
MARTURANO (1998) e POLITY (1998).
A criança cujos pais participam de sua
vida, compartilham emoções, colaboram, ensinam a importância do respeito, da colaboração
estará muito mais receptiva às instruções dos
mesmos, numa convivência como companheiros, o que contribui muito para a disciplina.
A comunicação entre pais e filhos, o
diálogo, as vivências de atitude, de amor e
respeito, os valores, as regras sociais são de
suma importância para a formação da personalidade, do caráter, como também na aprendizagem, condição para crescimento pessoal
e profissional e para a formação de indivíduos
conscientes da sociedade em que habitam,
com valores éticos e morais e com uma perspectiva de um futuro promissor.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática
apresentada, que nos mostra que a participação de qualidade e interesse das famílias interfere em todo o processo de desenvolvimento
e aprendizagem por parte das crianças. É de
fundamental importância que se crie laços entre escola e família, para que juntos possam
formar pessoas mais comprometidas com o
bem comum e estejam preparados para viver
em sociedade.

Uma das funções da escola é buscar
uma aproximação com as famílias de seus alunos, promovendo atividades como: interação e
apoio com diversos profissionais como psicó1233
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das leituras realizadas, podemos perceber que a participação da família é de
suma importância no processo de ensino aprendizagem. A família é e sempre será à base de
todos os avanços e a concretude da vida em sociedade.
A escola é o ambiente cosmopolita que deve proporcionar as mudanças sociais necessárias a uma vida justa e livre de todas as mazelas sociais; a criança surge neste turbilhão de
ideias e de informações que nem sempre está em consonância com uma vida social justa e com
avanços para a nação que tanto necessita de ética e justiça social.
A família é a instituição mais importante em que a criança está inserida, sendo ela responsável pelo cuidado e plena formação deste cidadão. É na família que ela encontrará apoio
para se desenvolver nos aspectos cognitivo, social, entre outros.
Toda criança aprende a partir da observação sobre o comportamento e atitudes de seus
responsáveis, sendo assim a criança reproduzirá toda e qualquer atitude que possivelmente tiver
contanto no seio familiar.
O principal objetivo da família é proteger a criança encaminhando-a para que seja um
exemplo na sociedade. A família exerce um poder grande na vida do aluno porque é ela que vai
dar início aos valores morais que os acompanharão por toda a vida.
Família e escola são os principais suportes que a criança pode contar para enfrentar as
situações com as quais se depararem em suas vidas, visto que, integradas e atentas, podem
detectar dificuldades de aprendizagem que ela possa apresentar, podendo contribuir de maneira
eficiente em benefício da mesma.
A família precisa ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos oferecerem
um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao ambiente escolar.
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O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE DE PRAZER E APRENDIZAGEM

RESUMO: Na realização desse Artigo utilizou-se como proposta metodológica a pesquisa bibliográfica, buscando informações sobre a importância e a necessidade das aulas de Artes na
Educação Infantil para o desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e motor dos educandos
nesta fase escolar. Abordará algumas atividades que podem ser desenvolvidas e orientadas
pelo professor. A necessidade do planejamento das aulas para que impactem positivamente
nas diferentes etapas do desenvolvimento do aluno, contribuindo para sua formação integral.
Visto que o desenvolvimento da criança é totalmente influenciado pelo meio em que está
inserida, é indispensável um ambiente tranquilo, seguro e harmonioso para a criança desenvolver-se na sua integralidade.

Palavras-chave: Ludicidade; Movimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

s parágrafos desse Artigo apresentarão benefícios para a formação dos meninos e meninas, da prática da disciplina de Artes e todos os seus elementos
para os alunos da Educação Infantil, no intuito de estimular os professores a
incorporarem, seguindo as leis e orientações vigentes da Educação, essa matéria em seus planejamento escolar com o objetivo de aguçar a criatividade, a sociabilidade e o desenvolvimento
cognitivo e motor das crianças desta primeira Etapa do Ensino Básico.
A consciência de que fase decisiva é a que antecede a escola obrigatória tem levado um número crescente de
estudiosos a propor que a criança seja atendida mais cedo, como única solução para poder compensar as desvantagens que atingem as crianças mais pobres, dando-lhes melhores chances de sucesso quando mais tarde
entrarem na escola (CECCON, 1983 p. 87).

A pré-escola é a porta de entrada para uma vida fora do cotidiano familiar, é o início da
educação formal, a aprendizagem de números, letras, cores e formas em uma instituição educacional, e deve acontecer de maneira prazerosa e agradável em um ambiente adequado para
estimular as crianças a participarem ativamente do processo de ensino aprendizagem:
Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada que
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação pessoal, de ser e estar com os
outros, de respeito e confiança aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (REFERENCIAIS
CURRICULARES NACIONAIS – BRASÍLIA, 1998).

A matéria “Artes” foi reconhecida como disciplina, tendo seu ensino se tornado obrigatório na educação básica, conforme dispõe a atual Lei de Diretrizes e Bases/1996 no parágrafo 2º
do artigo 26: O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) a Arte desenvolve o pensamento,
a percepção, a sensibilidade, a imaginação e o lado artístico de cada criança, também influencia no desenvolvimento criativo e social da criança sendo inclusive durante a Educação Infantil,
uma base para as aprendizagens que acontecerão nas próximas etapas da vida educacional e
profissional:
A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracteriza
um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas
por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN, 2001, p.19).

Para que o conteúdo de Artes seja trabalhado nas Escolas de Educação Infantil, particular ou pública, faz-se necessário conhecer os elementos que compõem essa disciplina e ter em
mente o que ensinar, o que é, e como lecionar Arte para as crianças nesta fase (BRASIL, 2001).
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A arte não acontece no vazio ela é fruto de um contexto social, é um trabalho que afeta
a essência humana e não pode ser definida de uma única forma. É algo intransferível de ser
humano para ser humano, sobretudo, é o produto de culturas. Assim também é a educação, ela
não acontece no vazio; deve ser fruto de uma criação, e está inserida, no contexto social; se
acontecer de maneira inversa, perderá o sentido e o ânimo para desenvolver o aprendizado, e
vivê-lo na sua intensidade (BRASIL, 2001).
Barbosa (2003, p. 4) ressalta que: “Arte não é apenas básica, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite arte é profissão e é uma forma diferente
da palavra interpretar o mundo, a realidade o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, arte
representa o melhor trabalho do ser humano”. A criança quando chega na Educação Infantil,
está em plena fase de desenvolvimento motor, cognitivo e social, o que coloca o professor em
uma situação de facilitador e colaborador para que essa evolução aconteça (BARBOSA, 2003).
Através da Arte pode-se despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular
de sentir, sobre a qual se elaboram todos os processos racionais, na educação tem uma função
tão importante quanto à dos outros conhecimentos, no processo de ensino aprendizagem (BARBOSA, 2003).
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CONHECENDO A DISCIPLINA DE
ARTES E SEUS SEGMENTOS
A Arte, enquanto disciplina escolar
abrange os segmentos de Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro (BRASIL, 1997) possibilitando
trabalhar com as crianças da Educação Infantil
inúmeras atividades lúdicas dentro e fora da
sala de aula, permitindo que elas possam manifestar-se, comunicar-se e desenvolver-se indo
de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:
O conhecimento da arte abre perspectivas para que o
aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a
dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é
possível transformar continuamente a existência, que é
preciso mudar referências a cada momento, ser flexível.
Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis
e a flexibilidade é condição fundamental para aprender
(BRASIL, 1997, p. 19).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei nº 9.394/1996 estabelece em seu artigo 26, parágrafo 2º que: “A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano
tem direito ao acesso a esse saber”. Por ser
uma forma de linguagem, a arte justifica sua
presença na Educação Infantil como importante meio de expressão e comunicação humanas.
No Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (RCNEI) a arte é abordada
como uma das formas de linguagem e de contato com objetos de conhecimento importantes
no desenvolvimento das capacidades de expressão e comunicação das crianças.

Para mobilizar os sentidos, é essencial o enriquecimento de experiências, promovendo encontros com diferentes linguagens, alimentando a imaginação para que
meninos e meninas possam aventurar-se a ir além do
habitual, à procura da própria voz e da sua poesia (OSTETTO, 2010).

Através dos diversos segmentos das
aulas de Artes, as crianças podem se expressar de uma forma própria e singular e superar
as mais diversas barreiras da comunicação.
Um importante elemento nas interpretações e
relações das crianças é a imaginação, que se
alimenta das experiências vividas por cada um,
responsável também pela construção da cultura.
O professor não deve se impor ao processo de criação do educando, devendo se libertar ao máximo de estereótipos que possa
o influenciar, e assim estimular o inventar, ou
descobrir e o sonhar livremente, dando asas à
imaginação das crianças ao colocar no papel
e/ou outros materiais utilizados as ideias que
estão no pensamento:
Valorizar o repertório pessoal de imagens, gestos, “falas”, sons, personagens, instigar para que os aprendizes persigam ideias, respeitar o ritmo de cada um no
despertar de suas imagens internas são aspectos que
não podem ser esquecidos pelo ensinante de arte. Essas atitudes poderão abrir espaço para o imaginário
(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 118).

Para provocar a imaginação e criação
dos alunos, modificar a disposição dos objetos
da sala de aula é uma estratégia interessante,
situações diferenciadas enriquecem a percepção, observar as coisas de formas variadas
Assim como os planejamentos de Por- permitirão a criança ter visão diversificada do
tuguês ou Matemática são pensados linear- ambiente.
mente com atividades articuladas entre si, o
plano de Artes também deve considerar o deAs salas de aula devem ser um espasenvolvimento gradual das crianças e introduzir ço de descobertas para as crianças, um local
novos desafios com intencionalidade (RCNEI). propício para exploração, reflexão, ação e elaboração dos verdadeiros sentidos de suas exPara que a linguagem de arte venha se periências (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA,
fazer presente na Educação Infantil, é neces- 1998).
sário ligá-la ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao
criar, ao imaginar, ao perceber, possibilitando
o aluno a construção não só do conhecimento
cognitivo, mas principalmente, do sensível:
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Dentro do processo de construção de
conhecimentos e significados, desenvolver a
percepção é um objetivo importantíssimo, para
concretizá-lo, é preciso dedicar tempo e mais
espaço na escola para as artes. As artes que
normalmente lidam com a visão como o seu
meio principal de apreciação costumam ser
chamadas de Artes Visuais, um exemplo é:
pintura, desenho, gravura, fotografia e cinema,
é ampla e abrange qualquer forma de representação visual, ou seja, cor e forma, são encontradas em toda a vida infantil cotidiana, ao
rabiscar o papel ou desenhar na areia e nas
paredes, utilizar materiais da natureza, pintar o
corpo ou os objetos, em tudo que serve para
expressar experiências sensíveis (MARTINS;
PICOSQUE; GUERRA, 1998).

Outro ponto muito importante também,
é o educador manter uma linha de trabalho,
ligando uma aula à outra e explorando o inusitado junto com seu aluno, se aventurando a
aprender caminhos novos e reaprendendo a
utilizar a imaginação.A música pode ser considerada uma verdadeira “linguagem de expressão”, parte integrante da formação global
da criança influenciando no desenvolvimento
dos processos de aquisição do conhecimento,
sensibilidade, sociabilidade e criatividade. As
atividades de musicalização permitem que a
criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, a
comunicação e o tempo do outro (MARTINS;
PICOSQUE; GUERRA, 1998).
Seguindo a orientação do Referencial
Curricular da Educação Infantil (RCNei) e dos
Parâmetros Curriculares (PCNs), o professor
ao trabalhar a musicalização deve se apoiar
sobre três eixos significativos para a criança:
Apreciar (corresponde à escuta significativa),
Produzir (é o fazer musical que envolve criação, interpretação, e execução) e Contextualizar (são as informações, os saberes e conhecimentos referentes ao contexto social, histórico
e cultural da obra musical).

Nas artes visuais ou linguagem plástica, pode-se trabalhar os processos de modelagem, colagem, desenho e pintura infantil.
Devendo ser oferecido às crianças a maior
diversidade de materiais possível, em termos
de textura, tamanho, forma e cor. Utilizar a arte
para dar sentido às demais áreas do conhecimento é condição inovadora. Por meio do desenho a criança desenvolve a habilidade psíquica e motora fina para as aulas de geometria
por exemplo. Quando ela própria compreende
o sentido de um quadrado, um círculo ela enCom aulas de teatro, por meio das vatende facilmente a relevância destes nas aulas riadas atividades e brincadeiras em grupo ou
de matemática (MARTINS; PICOSQUE; GUER- individual, é possível ajudar a criança a desenRA, 1998).
volver a expressão verbal e corporal, como também exercitar a sua capacidade de memória
As pedagogias em arte precisam de e agilidade mental, contribui com a formação
propostas que desafiem o imaginário infantil, cidadã, da dicção, estimula a memória, a atenque busquem os conhecimentos visuais das ção e a concentração, aumenta a autoestima,
crianças, explorem a linguagem visual nas for- diminui a timidez, estimula a sociabilidade com
mas de produzir, entender e ler as imagens.Uti- os trabalhos em grupo, a consciência corpolizar a arte para dar sentido às demais áreas do ral e a coordenação motora, auxilia no controle
conhecimento é condição inovadora. Por meio das emoções, permite aprender brincando no
do desenho a criança desenvolve a habilidade mundo da fantasia.
psíquica e motora para as aulas de geometria.
Quando ela própria compreende o sentido de
Para Vygotsky, apud (KISHIMOTO,
um quadrado, um círculo ela entende facilmen- 2001), a imaginação é a primeira possibilidade
te a relevância destes nas aulas de matemática de ação da criança numa esfera cognitiva que
(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998).
lhe permite ultrapassar a dimensão perceptiva
motora do comportamento.”
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Ávila e Silva, escrevem que o ritmo, exigido na dança, “leva a ordenação do pensamento, e suas características de organização
do tempo exigem das funções cerebrais maior
agilidade e maior presteza” (KISHIMOTO,2003,
p.78).
Os PCNs nos trazem que “a ação física
é necessária para que a criança harmonize de
maneira integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas” (BRASIL.1997, p. 49)
Outro componente de Artes, a Dança
ao ser trabalhada na Educação Infantil, desenvolve os estímulos tátil, visual, auditivo, afetivo, cognitivo e motor, das crianças, ao fazê-las
sentir e ver os movimentos e transformá-los
em atos e benéficos para o corpo melhorando
sua saúde, ouvir a música e embarcar no seu
ritmo, deixar fluir as emoções e sentimentos,
para a coreografia é necessário o raciocínio,
o ritmo, a coordenação motora que associada
ao equilíbrio e à flexibilidade que faz com que
a criança se encontre no espaço, note as suas
limitações e possibilidades, desenvolvendo o
aspecto motor, a concentração e a espontaneidade, permite-se que a criança se torne mais
desinibida e participativa individual e coletivamente, desenvolvendo a autonomia e o respeito pela diversidade (BRASIL.1997).
Na escolha das atividades a serem
desenvolvidas, o professor tem que observar
algumas regras, para garantir que a aula aconteça sem incidentes e seu objetivo seja alcançado. É imprescindível que o mestre conheça
sua turma, o espaço disponível e o tempo necessário para a realização das tarefas do dia.
Quanto maiores forem as oportunidades de
descobertas, manipulações e construções que
o professor colocar à disposição das crianças
durante a Educação Infantil, melhor será seu
desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo, compatível com suas possibilidades (BRASIL.1997).

Quando desenha ou se desenvolve
uma atividade artística criativa, os meninos e
meninas vivem um momento de introspecção,
de reflexão e de expressão sobre si mesmo
e o mundo que os cerca. No processo de
construção de conhecimentos e significados,
é necessário desenvolver a percepção do ambiente que vive, do próprio corpo e do outro
e interagir com estes, assim a criança terá a
oportunidade de um desenvolvimento integral
(BRASIL.1997).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta seção está baseada em pesquisas bibliográficas, apresentará Leis e orientações que regem a educação como também
algumas citações de teóricos das áreas de
Educação, Psicologia e Neurociências que corroboram sobre os benefícios para o desenvolvimento cognitivo, de conhecimento corpóreo,
do respeito e interação com o outro e o meio
em que vive, na formação das crianças da Educação Infantil, quando implementa-se a disciplina de Artes com seus elementos dentro do
contexto das atividades lúdicas nesta Etapa da
Educação Básica. Com a intenção de embasar a parte teórica do professor que atua com
crianças desta fase escolar.
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.
Contudo, 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,
permitiam que lhe fosse atribuído sentidos e
funções diferentes.
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A Educação Infantil passou por diversas mudanças no decorrer dos anos, têm se
ampliado os enfoques com vários estudos na
área. Diversificando nas áreas do conhecimento como: psicologia do desenvolvimento, políticas educacionais, antropologia, sociologia
da infância, história da educação. No intuito de
focar temáticas que contemplam a formação
dos profissionais à compreensão das expressividades infantis imprescindíveis ao processo
de humanização da criança.Segundo SOUZA
(2007, p. 15-16);
A educação institucionalizada de crianças pequenas
surgiu no Brasil no final do século XIX. [...] O setor privado da educação pré-escolar, voltado para as elites - os
jardins-de-infância de orientação fröebeliana-, já tinham
seus principais expoentes no Colégio Menezes Vieira
no Rio de Janeiro, desde 1875, e na Escola Americana anterior a isso. [...] No setor público, o jardim-de-infância da Escola Normal Caetano de Campos, que
atendia à elite paulistana, foi inaugurado apenas em
1896, mais de vinte anos depois das fundações da iniciativa privada. O jardim-de-infância da Escola Caetano
de Campos, cujo trabalho pedagógico se baseava em
Fröebel, tinha como princípios educativos os conteúdos
cognitivo e moral. Nas duas primeiras décadas do século XX, foram implantadas em várias regiões do Brasil,
as primeiras instituições pré-escolares assistencialistas
SOUZA (2007, p. 15-16).

O lúdico está presente na Educação
Infantil, em vários momentos, é preciso garantir um ambiente prazeroso e diversificado que
contribui com o desenvolvimento da criança.
Na p. 28 do RCN, 1998, vl. I temos a seguinte
orientação:
O brincar apresenta-se por meio de várias categorias
de experiências que são diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados.
Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação com os objetos e
suas propriedades físicas assim como a combinação e
associação entre eles; a linguagem oral e gestual que
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papéis,
situações, valores e atitudes que se referem à forma
como o universo social se constrói; e, finalmente, os
limites definidos pelas regras, constituindo-se em um
recurso fundamental para brincar. Estas categorias de
experiências podem ser agrupadas em três modalidades básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou
com papéis, considerada como atividade fundamental
da qual se originam todas as outras; brincar com materiais de construção e brincar com regras (RCN, 1998).

A inclusão, deve acontecer durante as
atividades. Exigirá que professor tenha conhecimento de quais dificuldades o aluno portador
de necessidades educativas especiais apresenta, e criatividade para incorporá-lo, o trabalho corporal é de grande valia para esses indivíduos, pois, os ajuda no ganho de agilidade,
equilíbrio, força muscular, coordenação, resistência física o que contribuirá para sua melhor
locomoção, a auto estima, integração social, e
para os discentes não pertencentes esse grupo, os fará perceber que as diferenças existem,
mas, devem ser respeitadas e o convívio entre
todos é possível e prazeroso e juntos aprendem entre si (RCN, 1998).
Para o professor Haetinger citado por
Melo (2008 p.38), “O movimento não é uma
escolha, é necessidade, se falamos em inclusão e, principalmente, se queremos diminuir a
tão famosa evasão escolar.”
Jean Piaget (1896-1980) com os estágios de desenvolvimento (sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório
formal), Lev Vygotsky (1896-1934) e a zona de
desenvolvimento proximal, a qual define a distância entre o desenvolvimento real da criança
e o desenvolvimento potencial, que representa
aquilo que ela tem potencial de aprender, Henri Wallon (1879-1962) e David Ausubel (19182008) com a aprendizagem significativa, esses
teóricos da Psicologia, muito influentes também na educação, com suas pesquisas para a
compreensão do desenvolvimento psicológico,
que têm importantes implicações educacionais, defendem que é preciso motivação para
aprender, que a emoção interfere no processo
de retenção da informação, a atenção é fundamental na aprendizagem.
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O desenvolvimento da Memória, Concentração, Ritmo, Discriminação de Timbres,
Sensibilidade, Audiovisual, Consciência Corporal e Espacial acontece durante as aulas de
Arte com as brincadeiras que envolvem a música, como: Ciranda de Roda com suas variações de letras e ritmos, pular ou seguir coreografias, as músicas que acompanham a rotina
do dia a dia (na hora da entrada, do lanche ou
da saída, ou uma música ambiente lenta na
hora do sono).

A Neurociência vem-nos descortinar o que antes conhecíamos sobre o cérebro, e sua relação com o Aprender. O cérebro, esse órgão fantástico e misterioso, é
matricial nesse processo. Suas regiões, lobos, sulcos,
reentrâncias tem cada um sua função e importância no
trabalho conjunto, onde cada área necessita e interage com o desempenho do hipocampo na consolidação
de nossas memórias, com o fluxo do sistema límbico
(responsável por nossas emoções) possibilitando desvendar os mistérios que envolvem a região pré-frontal,
sede da cognição, linguagem e escrita e compreender
as vias e rotas que norteiam a leitura e escrita (regidas
inicialmente pela região visual mais específica (parietal)
que reconhece as formas visuais das letras e depois
acessa outras áreas para a codificação e decodificação dos sons para serem efetivadas) (BIANCHI, LANA;
MIETTO).

Estímulos visuais, sensoriais e afetivos
podem ativar certas emoções, estas estimulam
a parte do subconsciente e emocional do cérebro, ajudando a criar referenciais mais fáceis
Os professores precisam conhecer os
de temas mais complexos, tornando o conteú- estágios da expansão motora e dedicar-se a
do mais interessante, de mais fácil absorção. trabalhar com os alunos etapa por etapa, danMietto afirma que:
do assim condições para que a criança descubra “suas possibilidades sinestésicas, expresOutra grande descoberta das neurociências é que atra- sando-se com seu corpo e em seu corpo, com
vés de atividades prazerosas e desafiadoras o “dispaos movimentos iguais aos que fazem com a esro” entre as células neurais acontece mais facilmente:
as sinapses se fortalecem e redes neurais se estabele- crita e a leitura” (MARTINS; BIANCHIN, 2007).
cem com mais facilidade. Mas como desencadear isso
em sala de aula? Como o professor pode ajudar nesse
“fortalecimento neural”? Todo ensino desafiador ministrado de forma lúdica tem esse efeito: aulas dinâmicas,
divertidas, ricas em conteúdo visual e concreto, onde o
aluno não é um mero observador, passivo e distante,
mas sim, participante, questionador e ativo nessa construção do seu próprio saber (MIETTO, s/d).

Aprender não é só memorizar informações, é preciso saber ressignificá-las e refletir
sobre elas. A forma de aprender está relacionada ao recebimento de estímulos que são
captados pelos sentidos (som, visão, tato, gustação e olfato). O professor tem então a tarefa
de apresentar bons pontos de ancoragem para
que os conteúdos sejam aprendidos e fiquem
na memória de seus educandos:

O MEC (Ministério da Educação), traz
no Referencial Curricular Nacional, um artigo
que regulamenta qual é a formação do profissional que trabalha em Instituição de Educação
Infantil:
O trabalho direto com crianças pequenas exige que o
professor
tenha uma competência polivalente. Ser
polivalente significa que ao professor cabe trabalhar
com conteúdo de naturezas diversas que abrangem
desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos
específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez,
uma formação bastante ampla do profissional que deve
tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares,
dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão
sobre a prática direta com as crianças a observação, o
registro, o planejamento e a avaliação (MEC).
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Dos saberes docentes, a neurociência
No modelo apresentado por Gallahue
serve de base para o ensino, como competên- (1988) apud Mossri e Nakara - Uninove - 2007,
cia de seu “saber-ensinar”. Tardif (2002, p. 64) até os sete anos o ser humano passar por três
diz:
fases dos Movimentos: Reflexos (nascimento
a um ano); Rudimentares (nascimento a dois
Se os saberes dos professores possuem uma certa anos), Fundamentais (de dois a sete anos).
coerência, não se trata de uma coerência teórica nem
Para que estas fases dos movimentos evoluam
conceitual, mas pragmática e biográfica: assim como
as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem o bebê deve ser estimulado desde a fase uteriparte da mesma caixa de ferramentas, pois o artesão na, quando a mãe conversa ou canta para ela.
que os adotou ou adaptou pode precisar deles em seu
trabalho (TARDIF, 2002, p. 64).

O Professor Arnaldo Nogaro em seu
texto “Neurociência, formação de professores
e práticas pedagógicas”, cita algumas dificuldades que professores encontram em seu dia
a dia na escola:
falta de atenção, pouca assimilação, ausência de compreensão, dificuldades de aprendizagem” e diz que a
saída para esses problemas não é ficar reclamando
com nossos colegas e sim recorrer às “Ciências Cognitivas, à Neurociência, pois elas serão a solução definitiva”? Em parte, isto é verdadeiro. Elas podem contribuir
ao nos estender conhecimentos que permitem uma visão maior e mais profunda sobre a mente humana, mas
a transposição desses saberes para a prática pedagógica é de nossa responsabilidade como educadores.
De que maneira? “Instrumentalizando-nos dos conhecimentos que estas ciências (mais especificamente a
Neurociência) nos alcançam e associando-os a nossos
saberes pedagógicos para entender melhor como a cabeça “funciona”, como o cérebro aprende (NOGARO).

Quando a criança chegar à fase dos
Movimentos Rudimentares será a época em
que estará na Educação Infantil. O professor
deverá contribuir para esta evolução, incentivando a prática de brincadeiras lúdicas, e atividades que estimulem o movimento corporal e
cognitivo. Não movimento só por movimento,
mas, para uma ascensão de lateralidade, conhecimento corpóreo, desenvolvimento cognitivo, com o intuito de que ao atingir a idade
apropriada esta criança possa atingir o terceiro
nível de conhecimento, sem esquecer do convívio afetivo social.

Esses aprendizados acompanharão
as crianças por toda a vida no âmbito educacional, social e profissional, além de ser mais
fácil a compreensão e absorção do conteúdo
trabalhado com metodologias que incorporam
as atividades lúdicas com movimento corporal,
e participação ativa contribui para a formação
Ao professor cabe se alimentar das in- integral dos alunos.
formações que surgem, buscando fontes seguras, e não acreditar em fórmulas para a sala
de aula criadas sem embasamento científico.
Guerra (2010, p. 4) comenta:
Os avanços das neurociências esclareceram muitos
aspectos do funcionamento do SN, especialmente do
cérebro, e permitiram a abordagem mais científica do
processo ensino e aprendizagem. Funções relacionadas à cognição e as emoções, presentes no cotidiano
e nas relações sociais, como dormir, comer, gostar, reconhecer, falar, compreender, ter atenção, esquecer, experimentar, ajudar, lembrar, calcular, planejar, julgar, rir,
movimentar-se, trabalhar, emocionar-se, são comportamentos que dependem do funcionamento do cérebro.
Educar é aprender também (GUERRA, 2010, p. 4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que é na Educação Infantil que inicia-se a formação de um cidadão consciente, ativo, social, conhecedor de seus direitos e deveres, e transformador no meio em que
vive, a prática de atividades lúdicas nos espaços escolares, com a orientação e intervenção
do professor para que cresçam, evoluam, desenvolvam, tenham autonomia de suas ações e
sigam para as próximas etapas da vida educacional, social, familiar e profissional, este Artigo
apresentou ideias autores e pesquisadores de segmentos diferentes, comprometidos com uma
educação de qualidade.
Conclui-se que o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social de toda criança deve
ser motivado por atividades que agucem sua criatividade, fomentem sua curiosidade, estimulem
movimentos, resolução de problemas e a sociabilidade, num ambiente favorável e prazeroso,
que para esta situação aconteça o professor deve conhecer as fases de desenvolvimento das
crianças, conhecer a sua turma, estando sempre em formação.
Ao final deste trabalho é possível afirmar que o professor deve estar sempre se atualizando, respeito aos valores culturais e sociais dos educandos para assim poder orientar as crianças
antes, durante e depois das atividades, atendendo as necessidades neurais, ósseas, cognitivas
e motoras dos alunos garantindo assim que o crescimento e desenvolvimento corpóreo e cerebral aconteçam naturalmente e em conjunto.
Após a escrita e leitura desse trabalho entende-se que para as crianças, o brincar é realmente significante, traz uma predisposição interna de participar do processo de ensino aprendizagem através do lúdico. Este texto teve intenção de que os leitores entendam a importância e os
benefícios da disciplina de Arles e seus componentes na Educação Infantil, e que os incorporem
nas suas aulas.
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PRIMÓRDIOS DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

RESUMO: As origens do ensino superior no Brasil foram condicionadas a universidade e história
de Portugal e espelhadas em modelos europeus o que contrapunha as necessidades brasileiras, pois a formação demográfica e cultural era diversa com características próprias, tal pesquisa revelou a falta de qualidade e oferta da educação para o período, com deficiências que
se arrastam até os dias atuais, essa realidade provocou discussões e motivou mudanças no
sistema educacional e na legislação vigente, o que foi considerado um avanço. O objetivo era
traçar um breve panorama das características históricas, estruturais e pedagógicas do ensino
superior no Brasil, além do papel do docente e das pesquisas no processo educativo, suas demandas e desafios, por ser uma história recente e em formação, muitos foram as fontes pesquisadas, para um embasamento de parâmetros que configuram a situação atual do ensino
superior, configurando toda a trajetória desse processo. Na falta de uma regulamentação específica para formação docente superior, os incentivos, as pesquisas e a articulação no meio
acadêmico era imprescindível. Pesquisa de cunho qualitativo, o percurso metodológico foi
fundamentado com subsídios teóricos de autores e pesquisadores especializados tais como
Almeida Júnior, 1956; Cunha, 2011 e Agapito, 2016.

Palavras-chave: Educação; Docência; Pesquisa Universitária.
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INTRODUÇÃO

A

s características do ensino universitário no Brasil divergem em essência das características apresentadas na Europa que é o berço da história das universidades
nos moldes ocidentais.

Apesar da história do ensino superior brasileiro está intimamente ligada ao ensino superior de Portugal, seus objetivos no Brasil diferiam grandemente daqueles apresentados nas
grandes e melhores universidades europeias. Notadamente essa diferença de objetivos deu a
tônica na qual se pautou o ensino universitário brasileiro.
Pode-se analisar através desse contexto que as dificuldades que os docentes encontram
em seu trabalho não são nenhuma novidade, pois questões sociais e econômicas, definitivamente, afetam significativamente a qualidade do ensino superior no Brasil, prejudicando pesquisas,
atrasando novas tecnologias e impedindo avanços em qualidade e acesso, assegurados por lei
ao cidadão comum. Por isso, incentivos de ordem pública como bolsas de acesso e permanência no ensino superior, são tão importantes quanto o incentivo as pesquisas.
No Brasil, não há investimento sólido em formação docente específica para o ensino
superior, embora as demandas sejam muito específicas os cursos para a docência superior não
satisfazem as demandas e a qualidade necessária para elevar o nível pedagógico dos docentes,
embora tenham abundantes qualificações em suas áreas específicas de atuação. Nota-se a importância das pesquisas na construção do conhecimento e da qualidade do Ensino Superior, e
que estes conceitos são indissociáveis e interdependentes.
Este trabalho tem por objetivo traçar um panorama da história do ensino universitário e
a formação docente diante dos seus desafios, bem como as políticas públicas de acesso ao
ensino superior e a importância da pesquisa.
Para essa finalidade foi utilizada uma extensa bibliografia, com intuito de delimitar o contexto e fundamentar o tema, estabelecendo o diálogo entre os grandes pesquisadores e variadas
obras que mostram que tal preocupação já persiste há tempo e requer mais debates e amplitude, entre grandes nomes estão Cunha 2002, Morosini 2001 e Masetto 2000, trazendo a discussão para que essa questão fundamental não fique relegada a leituras acadêmicas em ambientes
restritos, a formação aqui compreende todas as áreas do ensino superior que sofrem por essa
precarização, resultando nos índices discutíveis de qualidade da formação superior no Brasil.
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PANORAMA DA INSERÇÃO DO
ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

A criação da universidade no Brasil estava, portanto, centralizada no poder político
do regime imperial, desvalorizando os processos e critérios acadêmicos, uma vez que os
catedráticos não estavam devidamente qualificados para as funções acadêmicas que exerciam.

Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, iniciou-se a estruturação do
ensino superior no Brasil, administrado pelo
Estado e voltado para a formação profissional.
As primeiras escolas superiores, fundadas em
Podemos constatar que além da ques1808 seguiram até 1934, com um padrão de
ensino superior direcionado para a formação tão qualitativa, o início do processo educativo,
para profissões liberais como direito e medici- e por mais centenas de anos, tal processo vai
ser um meio de manutenção do poder que dina, ou para as engenharias.
vidirá a educação entre a massificação e a elite
Conforme Sampaio (1991) O controle pensante, que ainda no início terá que buscar
do Estado chegava a determinar os objetivos, na Europa um ambiente mais apropriado para
o currículo e até os programas das instituições o aprofundamento das discussões, isso pode
de ensino superior, manipulando e influencian- ser notado em muitos movimentos, inclusive,
do as políticas de contratações, inclusive com de contestação do poder, quando jovens brasidiferenciais de remuneração e condições de leiros são mandados para o exterior para contrabalho independente de competência e de- tinuar seus estudos, principalmente na época
do ouro, voltam repletos de ideias que vão de
sempenho.
encontro com a ordem vigente perpetuada desO Estado também controlava os diri- de a colonização.
gentes das instituições de ensino. As cátedras
eram determinadas mais por critérios políticos
do que acadêmicos. Almeida Júnior (1956),
apresenta o relatório de Clóvis Beviláqua, de
1837, sobre o ensino profissional no Brasil,
mostrando que as nomeações ocorrem mais
por proximidade e afiliações do que por mérito.

Como salienta Paiva (2000), a educação propiciada pelos jesuítas atendia a formação da elite, mas não atendia a educação
popular de maneira efetiva, o que refletia no
ensino superior, vinculados a visão e os valores da sociedade portuguesa.

A costumeira gestão voltada aos interesses individuais, partidários, ou na preservação do poder pelos governantes, desde o início
da história do Brasil, dissimular os interesses
estatais, como trata Meirelles (2004) quando bens e interesses geridos são individuais,
conforme a lei, é realizada uma administração
particular, em detrimento da coletividade, que
deveria ser primordialmente considerada. Segundo Miranda (2005), ao Estado compete a
administração pública, visando o bem comum
de forma planejada, executando as atividades
e os serviços públicos.

Portanto, garantindo que a detenção
do conhecimento e a difusão das ideias ficasse
restrita ao grupo dominante, uma prática que
se mantém de forma velada ao não se oferecer
um ensino de qualidade para todos, excluindo
um contingente da população a ter acesso ao
ensino superior, aumentando a desigualdade
de oportunidades, ainda na concepção de Paiva (2000), os professores tinham o poder de
criar e gerir o saber, destacando a disciplina,
sob influência da cultura europeia e submetidos a uma sociedade hierárquica rígida e religiosa, tendo o ensino como símbolo da cultura
portuguesa.
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O que demonstra o caráter autoritário
e excludente da formação propiciada no período, uma vez que ficava a critério do professor o
que deveria ser ensinado e discutido, ao mesmo tempo que tal profissional era vinculado ao
governo e a igreja.

séculos novas características foram agregando-se a ideia de universidade e o formato e as
necessidades foram criando nova roupagem.

Corroborando a ideia de uma criação
deficitária de ensino superior no Brasil temos
o trabalho de Cavalcante (2000), o qual o processo que institucionalizou a universidade brasileira, está enraizado na dicotomia entre quantidade e qualidade, sem estrutura adequada
desde o ensino fundamental ao superior.

Na Idade Média, o conceito de “universidade” possuía um enorme prestígio dado
à educação da sociedade vigente. De acordo
com Minogue (1981) os benfeitores medievais
realizaram doações generosas para os recursos das universidades com o mesmo vigor que
o faziam para as catedrais góticas, inclusive os
comparam com um artesão, que realiza sacrifícios para educação de uma criança que consideram brilhante.

A questão sobre quantidade não garantir a qualidade vai além do ensino superior,
pois o ensino fundamental também carece de
incentivo e estrutura apropriada para a formação ainda na atualidade. A concepção de universidade é distorcida, segundo Cavalcante
(2000) o uso indistinto dos termos “ensino superior e “ensino universitário” como sinônimos
sugere o equívoco sobre a estruturação da universidade.

O que nos mostra como a relação entre religião e conhecimento estavam próximos,
inclusive no imaginário, os mesmos que financiaram um, foram responsáveis pela expansão
do outro.No século XV começa-se a preocupação com o ensino profissionalizante, bem
como com sua utilidade social e capitalização,
conduzindo o ensino para um viés argumentativo e racional opondo-se à tradição e à autoridade (CHARLES, 2005).

Essa diferença se estabelece devido ao
fato das faculdades serem focadas em áreas
específicas do ensino, enquanto as universidades são complexas e centradas em três eixos:
ensino, pesquisa e extensão, o que faz parte
do foco de discussão deste artigo.

Esse modelo confronta-se definitivamente com o modelo erudito medieval no século XVI. No século seguinte tornam-se ambientes de intensa pesquisa, debates e iniciam o
modelo que vemos na atualidade constituem-se como “lugar apropriado para conceder a
permissão para o exercício das profissões,
Para compreender esse vínculo entre através do reconhecimento dos títulos e diploIgreja, Estado e ensino superior ou universida- mas conferidos por órgãos de classes e goverdes é necessário recorrer a origem desse sis- namentais” (CUNHA, 2011, p. 17).
tema que remonta à Europa, no final do século
XI, e desde então submete o ensino tanto ao
No fim do século XVII as instituições
regime político ou religioso, dependendo do de excelência se organizam com objetivo de
contexto que se encontra.
explorar e expandir através de uma integração
sólida entre ensino e pesquisa, semeando e
No relato de Oliveira (2014), a univer- dissipando ideologias liberais e atrelando o cosidade de Bolonha teria sido a primeira criada nhecimento ao processo de desenvolvimento
no período do renascimento, em 1088, consi- econômico-social, levando em conta as especiderada independente das escolas religiosas ficidades de cada nação, expandindo-se além
sob uma visão ocidentalizada e eurocêntrica. da Europa, na América, influenciando significaEstruturadas como agremiações congrega- tivamente o modelo universitário deste contivam de mestres e discípulos sob o comando nente (CUNHA, 2011).
da Igreja Católica sendo, portanto, instituições
para as elites, que tinham por meta a formação
da nobreza (CUNHA, 2011). No decorrer dos
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Magalhães (2006) aponta três modelos
europeus nos quais se baseava a universidade
na América latina o Alemão, o Francês e o Anglo-Saxônico. O modelo Alemão ou Prussiano
tinha como foco principal a criação e transmissão do conhecimento. Wanderley (2003),
exemplifica o modelo francês como o que estabelece faculdades distintas para as profissões,
que oficializam os títulos e as qualificações. O
modelo Francês ou Napoleônico objetivava a
formação técnica profissionalizante, atendendo
as demandas da industrialização, geradas na
América Latina, IES para cada profissão que
distribuem títulos reconhecidos pelo governo.

A chegada da família real gerou a necessidade de mão de obra qualificada, e pelo
contexto que a Europa vivia sob a égide napoleônica, a criação do ensino superior na
colônia passou a ser uma necessidade, como
podemos constatar em Oliveira (2014), o desenvolvimento do ensino superior na colônia
ocorre no momento em que o príncipe regente
juntamente com sua corte parte para colônia,
com o intuito de fugir do avanço de Napoleão,
que ameaçava invadir Portugal. Segundo Rodrigues (2011, p. 45), a chegada da corte portuguesa acelerou a criação dos cursos de engenharia, medicina, direito e agronomia.

O parâmetro Anglo-Saxônico ou Newtoniano, intimamente ligado às Universidades
de Cambridge e Oxford, focava a educação
integral dos alunos, buscando a formação de
indivíduos especializados para o mercado de
trabalho, atendendo às demandas da indústria
e do Estado (MAGALHÃES, 2006).

No período de 1808 a 1882, foram criados 24 projetos, sem a aprovação de nenhum
deles (TEIXEIRA, 1969). As escolas fundadas
tinham como objetivo capacitar indivíduos para
o desempenho diferentes funções na Corte.
De acordo com Mendonça (2000), a partir da
Proclamação da Independência em 1822, passou-se a ter mais atenção a educação popular,
A história do Ensino Superior no Bra- uma iniciativa dos liberais, o que antes era um
sil inicia-se pouco antes da chegada da família privilégio do Estado, que detinha tal monopólio
real portuguesa no século XVII, sob o comando e oferecia somente a elite.
dos jesuítas e com estudos voltados à Filosofia
e Teologia, que naturalmente serviam à corte
No entanto, a qualidade da educação
portuguesa.
não era o interesse, nem mesmo da classe dominante, que entendiam que títulos eram mais
Ao chegarem na colônia trouxeram importantes do que o conhecimento qualificaas referências europeias de moralidade, cos- do e tinham a Europa como opção para fortumes, religiosidade e métodos pedagógicos, mação acadêmica e como nos dias atuais, ter
o que não pode ser ignorado é que embora uma classe de trabalhadores bem instruída poos portugueses tenham instalado um siste- deria ser um problema ao poder estabelecido,
ma padrão europeu, a população nativa tam- embora fosse uma exigência da Constituição, a
bém possuía um formato próprio de educação oferta do sistema educacional continuou limita(RAUBER, 2008a). E com estudos voltados à do em qualidade e quantidade.
Filosofia e Teologia, que naturalmente serviam
à corte portuguesa.
É importante considerar que os esforços para a criação de universidades no períoNo século XVIII, o objetivo dos cursos do em que a família real portuguesa esteve no
volta-se para a formação de burocratas para Brasil tiveram uma interferência consideravelo Estado e especialistas para a produção, mente negativa por parte de Portugal na pesinicia-se a formação de profissionais liberais soa do Marquês de Pombal, exercendo con(CUNHA, 2011).
trole e impedindo qualquer avanço cultural e
político da colônia:
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Por muitos anos, a teoria da universidade brasileira foi,
basicamente, a pombalina – uma universidade técnica,
prática, formando profissionais competentes para administração do Estado. Na prática, o que prevaleceu foi
à formação de elites. [...] Os primeiros cursos superiores criados foram os de Medicina, Direito e Engenharia. As primeiras iniciativas nesse sentido começaram
a acontecer a partir da transmigração da Família Real
portuguesa, em 1808, os cursos funcionavam em instituições isoladas mantidas pelo Estado, destinadas a
formar profissionais para atender as necessidades do
próprio Estado e da sociedade (RAUBER, 2000, p. 5174).

Baseado na obra de Bottoni, Sardano
e Costa (2013) constatamos que a população
constituída no Brasil, era muito diferente da
europeia, portanto, o modelo trazido de Coimbra passou por inúmeras transformações, que
continuam nos dias atuais, com o advento da
primeira guerra mundial a deficiência no ensino
superior brasileiro tornou-se evidente e a introdução da pesquisa, foi imprescindível para o
desenvolvimento econômico do país. Podemos
dividir o desenvolvimento do ensino superior
em dois momentos: o primeiro caracterizado
pelas escolas profissionalizantes, e, o segundo, pelas escolas de Filosofia, Ciências e Letras, dentre outras.
Rodrigues (2011), aponta o fato da
criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro só ter ocorrido na intenção de oferecer
o título Doutor Honoris Causa ao rei Alberto
da Bélgica, algo que só poderia ser feito por
uma instituição universitária, algo que foi possível pela junção das escolas de ensino superior,
tal episódio aconteceu no ano de 1921, mas a
Universidade não se consolidou.
O processo para formação da Universidade se efetivou a partir de 1930, com a convergência de escolas superiores de formação
profissional, criaram-se universidades públicas
no Brasil, contabilizando-se com as escolas
confessionais existentes; e, em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo (MENESES,
2000; RODRIGUES, 2011):

A partir de 1930 inicia-se o esforço de arrumação e
transformação do ensino superior no Brasil. O ajuntamento de três ou mais faculdades podia legalmente
chamar-se universidade. E nesses termos que se fundam as Universidades de Minas Gerais – reorganizada em 1933 – e a Universidade de São Paulo, que
em 1934, já expressa uma preocupação de superar o
simples agrupamento de faculdades (MENESES, 2000;
RODRIGUES, 2011).

No período sequente foi instituída a
pós-graduação “foi implantada no atual modelo
a partir de 1961, com a fundação dos programas de mestrado no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - (ITA)” (GOMES, 2011, p. 69). Em
1963 é criada a Coordenação dos Programas
de Pós- Graduação em Engenharia (COPPE)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e, dá-se início aos primeiros programas
de mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (GOMES, 2011).
A partir de 1970, como observado por
Menezes (2000), há um aumento do número
de universidades tanto no setor público como
privado, sem fins lucrativos, que visava especificamente o ensino, e não pesquisa ou pós.
Mesmo com o aumento considerável de instituições, de acordo com Rodrigues
(2011) não havia vagas para todos os estudantes que desejavam cursar o ensino superior e
pressionavam o governo por oportunidades,
essa situação se altera com a promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394/96, conforme Bottoni
(2013), que possibilita a abertura de IES particular com fins lucrativos, grupos educacionais
de capitais abertos e muitas pertencentes a
instituições estrangeiras.
A partir de então nota-se um grande
crescimento do ensino privado, aumentando
significativamente o número de matrículas no
ensino superior brasileiro (AGAPITO, 2016;
BOTTONI et al., 2013). Cunha (2011, p. 49),
diz que “com a promulgação da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, é
realçado o papel social da universidade como
direito de todos”.
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No início dos anos 2000, como aponta Agapito (2016), notou-se a intensificação da
expansão da oferta da educação superior devido a implementação de legislações como Medidas Provisórias, Projetos de Lei, Leis e Decretos que viabilizaram o aumento do número de
matrículas nas IES públicas sem que houvesse
diminuição nas matrículas de IES privadas.

Com todas as políticas públicas de incentivo ao acesso às universidades, Agapito
(2016) sugere que essas políticas se tornam
um espaço lucrativo para o capital. É possível
observar que os programas sociais de acesso ao Ensino Superior, à medida que facilitam
o acesso e a permanência de estudantes de
baixa renda, promovendo a democratização do
Ensino Superior, possibilita a parceria das IES
privadas, trazendo-lhes vantagens financeiras,
Nos anos seguintes, dados do Minis- o que fortalece a expansão do ensino superior
tério da Educação apontam a expansão dos privado, com objetivo de facilitar o ingresso e
cursos, dando maior destaque, na área de Ci- permanência de estudantes no Ensino Superior.
ências Sociais, Negócios e Direito, Educação e
Engenharia de Produção e Construção, e, pela
Políticas públicas criadas pelo goverárea de Saúde e Bem-Estar Social, financia- no na década de 2000 a 2010 também favodo com capital privado.Agapito complementa receram o aumento do número de matrículas
no ensino superior, políticas que beneficiaram
(2016, p. 132):
fortemente nichos sociais discriminados por
a expansão da educação superior faz parte do conjunto inúmeros motivos. Com a aprovação da Lei n.
de metas acordadas entre o governo brasileiro, Ban- 12.711, de 29 de agosto de 2012, institui uma
co Mundial e FMI, resultando na implantação dos se- política de reserva de vagas para alunos de esguintes programas: Programa Universidade para Todos cola pública, pretos e pardos e indígenas, no
(PROUNI); o Fundo de Financiamento ao Estudante do
sistema de educação superior e ensino médio
Ensino Superior (FIES); o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de Apoio a Planos de federal. Observa-se que os alunos egressos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais escola pública são os maiores beneficiários de
tais políticas, seguidos pelos pretos e pardos e
(REUNI).
indígenas (DAFLON, FERES; CAMPOS, 2013).
Em 2005 cria-se o Programa UniversiConsta na referida Lei que:
dade para Todos (PROUNI), pautado pela Lei
n.11.096, que tem por objetivo conceder bolArt. 1o As instituições federais de educação superior vinsas de estudo em instituições de ensino supe- culadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada
rior privadas, em cursos superiores de forma- concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação,
ção específica (PROUNI, 2017). Há também por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento)
o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) de suas vagas para estudantes que tenham cursado intedesignado para financiar a graduação no En- gralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo
único. No preenchimento das vagas de que trata o caput
sino Superior para estudantes de IES privadas deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser re(presencial e à distância) que tenham avalia- servados aos estudantes oriundos de famílias com renda
ção positiva do Ministério da Educação (MEC) igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo
e meio) per capita. Art. 3o Em cada instituição federal de
(FIES, 2016).
A Universidade Aberta do Brasil (UAB)
é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de formação superior a distância para alunos com impossibilidade de acesso ao Ensino Superior presencial.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016).

ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o desta Lei
serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados
pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual
à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade
da Federação onde está instalada a instituição, segundo o
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput
deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas (DAFLON, FERES;
CAMPOS, 2013).
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O Programa Universidade para Todos
PERCURSO DA DOCÊNCIA NO ENSINO
(PROUNI) foi idealizado como um programa de
SUPERIOR
ensino complementar em resposta à demanda
crescente de alunos no ensino superior. Como
A formação dos docentes no ensino
forma de o acesso ao ensino superior, De acor- superior não está regulamentada e não segue
do com Couto, no PROUNI:
nenhuma norma ou orientação como nos níveis
anteriores de ensino. A LDB de 1996 orienta
Conforme site organizado pelo MEC para explicar este
que o profissional docente no ensino superior,
programa, os alunos de ensino médio, provenientes da
escola pública ou da escola particular (neste caso, so- deverá capacitar-se, conforme o art. 66, através
mente os que tiveram bolsa integral), estudantes com de cursos de pós-graduação, prioritariamente
deficiência e docentes do quadro efetivo da rede públi- em programas de mestrado e doutorado.
ca concorrendo a cursos de licenciatura, com renda per
capita familiar de até um salário mínimo e meio (sendo
que o professor não necessita comprovar renda), têm o
direito a concorrer a uma bolsa integral ou parcial para
IES particulares. A seleção desses candidatos é realizada a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
e as IES participantes do programa ganham isenção de
alguns tributos (COUTO, 2013, p. 30).

O Reuni, instituído pelo Decreto nº
6.096, de 24 de abril de 2007, integra um
conjunto de medidas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) visando aumentar
o número de vagas e diminuir a evasão nos
cursos universitários, no entanto tem uma série
de falhas que causam críticas:
O Reuni mesmo tendo problemas — que podem perfeitamente ser contornados — permitiria a criação de
novos cursos justamente naquelas regiões em que mal
existem uma ou duas faculdades, se existem, ou mal
conseguem ter um ou dois cursos nos chamados campi avançados — cursos e faculdades em vias de consolidação e faltando muita coisa. Professores e estudantes
das universidades federais temos, agora, um compromisso com o novo Brasil, um Brasil não voltado para
o Sudeste ou o Sul. Um novo Brasil que comece a dar
oportunidades a todos aqueles que moram nos muitos
interiores do Brasil e que não têm a oportunidade de
entrar numa universidade de alguma grande cidade brasileira. Longe de disputas ideológicas e de radicalismos
estéreis, a hora de mudar os rumos da universidade brasileira, e de dar oportunidade às novas gerações que
moram no interior deste grande país, pode ter chegado
(ARMIJOS PALÁCIOS citado por CORREIA, 2008, p.1).

Contudo, no Brasil os programas de
mestrado e doutorado priorizam a formação de
pesquisadores em seus campos de atuação e
quase não existem programas que os encaminhem para a docência, e não raro é esta a vontade do estudante pesquisador, uma vez que
no Brasil à docência é subvalorizada.
Cunha (2008) indica que:
Os desafios atuais da docência universitária parecem
estar requerendo saberes que até então representam
baixo prestígio acadêmico no cenário das políticas globalizadas, porque extrapolam a possibilidade de quantificar produtos. Assumem que a docência é uma ação
complexa, que exige saberes de diferentes naturezas,
alicerçados tanto na cultura em que o professor se
constitui, como na compreensão teórica que lhe possibilita justificar suas opções. Teoria e prática, articuladas entre si, sustentam os alicerces de sua formação
(CUNHA, 2008, p.20).

Sobre a formação na docência do ensino superior Franco (2001) a coloca constituída
por um trinômio onde se encontra comunidade
do conhecimento e pesquisa, embasando essa
ideia o ethos seria a identidade e a racionalidade na formação (comunidade do conhecimento), lócus envolveria pesquisa e docência e logos está relacionado a prática investigativas e
sociais formadoras.
Segundo Franco (2001), a formação se
dá sob a ótica situacional, institucional, político e profissional de forma que o professor do
ensino superior que trabalha em várias instituições, realizando trabalhos variados, se qualificando de maneiras diferentes, ao mesmo tem1256
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po sofrendo tensões, é um profissional que se
A formação docente superior continua
caracteriza pela pluralidade, não sendo apenas em questão e perpassa a especialização e reum funcionário de universidade, e sim com um muneração do trabalho docente, com políticas
leque de opções.
públicas de incentivo. A bibliografia utilizada
reforça os três pilares da educação: pesquisa,
O docente do ensino superior certa- formação e qualificação.
mente encontrará diferenças significativas nas
instituições universitárias nas quais atuará, e lePROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
vando essas diferenças em consideração, bem
como sua formação e ideais, construirá sua
A pesquisa foi desenvolvida a partir de
identidade como docente.
uma análise bibliográfica extensa com abordagem descritiva contextualizando a periodicidaO docente leva para sala de aula aquilo de do tema, delineando a trajetória do ensino
que sabe e aquilo que é, e modula suas técni- superior, para estabelecer essa cronologia as
cas e abordagens pautado nessas premissas. leituras foram focadas em pontos históricos da
Zabalza (2004) apud Gaeta e Masetto (2013), instalação do curso superior no Brasil e como
apontam uma série de expectativas que os do- a prática docente está se estabelecendo desde
centes têm apresentado sobre a própria atu- então.
ação, planejamentos, abordagens, conteúdos,
metodologias, técnicas avaliativas, exigências
Alguns dos aportes utilizados foram:
e demandas das instituições, relacionamento Cunha, 2011; Sampaio, 1991; Wanderley,
com os discentes, pressões, são algumas das 2003; Magalhães, 2006; Oliveira, 2014; Againquietações que perpassam a atividade do- pito, 2016 entre outros, tais pesquisadores
cente no ensino superior.
são referência para as reflexões no tocante
ao desenvolvimento do ensino superior e soIdentidade docente é a compreensão que temos de nós bre a trajetória da pesquisa e da docência nas
mesmos como profissionais. Uma identidade profissiouniversidades, portanto todo referencial aqui
nal se constrói com base no significado que a profissão
tem para cada um, na sua história de vida, no seu modo pesquisado traz elucidações ao tema proposto
de situar-se no mundo. Dessa maneira, o profissional neste artigo.
que for convidado a abrilhantar um curso relatando
suas experiências profissionais agirá como profissional que é: engenheiro, gestor, empreendedor ou outro.
Grande parte do corpo docente dos cursos superiores
é recrutada entre profissionais da área (GAETA e MASETTO, 2013, p. 15).

Wanderley (2003), comenta sobre características comuns aos professores de ensino
superior, ele considera que há uma minoria que
se mantém atualizada com pesquisas e cursos,
disponíveis e aptos a criatividade, enquanto outro grupo caracteriza-se pela burocratização e
passividade, e ainda um terceiro, centrado na
carreira acadêmica, que além de atingir todos
os níveis oferecidos, criam um monopólio e patrulhamento de ideologias.

Foram analisados livros, artigos, leis,
teses e a quantidade de material desenvolvido
mostra a importância da discussão aqui proposta, contudo, a universidade no Brasil tem
uma história muito recente, está em construção, assim como a docência do ensino superior e as práticas de pesquisa, essa formação
exige reconhecimento e investimento, uma exigência que deve ser feita também pela sociedade, pois os frutos tanto do ensino quando
da pesquisa tem efeito no desenvolvimento do
país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da pesquisa era contextualizar o processo de instalação do ensino superior no
Brasil contrapondo ao existente na Europa, com base no que foi apresentado considero que a
história das universidades no Brasil está intimamente ligada a modelos europeus, especialmente
os modelos de Portugal que, como colonizador, praticamente limitou o surgimento dessas instituições aos seus padrões e moldes, ditando suas linhas metodológicas e objetivos. Com o passar do tempo a evolução das instituições universitárias no Brasil foi significativa e democrática
de uma forma muito tardia, permitindo o acesso das camadas sociais menos favorecidas num
passado ainda muito recente.
Nota-se que a formação específica de docentes do Ensino Superior ainda não está regulamentada e que os cursos oferecidos em nível de pós-graduação não preparam efetivamente
o docente para os desafios que encontrará em classes heterogêneas com demandas heterogêneas, os professores são frutos, principalmente, de experiências individuais dentro da trajetória
acadêmica, cumprindo os requisitos de pós graduação, embora seja um mérito, há perda na
comunidade do conhecimento, estamos aquém no universo das pesquisas.
No entanto, a construção de vínculos e o estabelecimento de uma boa comunicação
com os educandos podem ser ferramentas valiosas no processo ensino-aprendizagem, no qual
professores e alunos serão aprendentes de igual forma em suas esferas de ação, notando-se
que ambos levam suas óticas, seu conhecimento de mundo sua bagagem acadêmica, guardadas as devidas proporções de oferta de conhecimento à qual cada um teve acesso.
O professor deve assumir um papel de orientador, de mediador do conhecimento, ouvindo as demandas e adequando os conteúdos às demandas existentes para facilitar as trocas
de conhecimento e pesquisa existentes no processo educativo no Ensino Superior. Salientou a
importância da legislação educacional e dos programas relativos à formação superior que possibilitaram o acesso aos alunos, ampliaram o campo de atuação e pesquisa e a abertura de mais
estabelecimentos na rede privada para atendimento dessa demanda.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA
QUANTO AO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de apresentar como a neurociência pode representar uma
ferramenta relevante no processo de aprendizagem, pois acredita-se que um professor que
consegue compreender o funcionamento do cérebro da criança é capaz de criar dinâmicas
que o façam absorver melhor os conteúdos. Este estudo tem como objetivo geral investigar
os benefícios do uso da neurociência na aquisição da linguagem e no processo de aprendizagem. Para melhor construir este estudo utilizou-se como metodologia de pesquisa a revisão
de literatura, por meio de abordagem descritiva qualitativa, tendo os descritores e bases de
dados direcionados a área científica.

Palavras-chave: Neurociência; Linguagem Escrita; Processo; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

neurociências e a educação visam preencher a lacuna entre o crescente conhecimento básico cognitivo, por meio da neurociência da aprendizagem melhorando
a qualidade do conhecimento transmitido em ambientes educacionais.

Ela fornece um fórum para pesquisa translacional original sobre o uso de descobertas de
sistemas neurocientíficos para melhorar os resultados educacionais, bem como para revisões de
pesquisas básicas e aplicadas relevantes para a educação. A educação é sobre como melhorar
a aprendizagem, e a neurociência é sobre a compreensão dos processos mentais envolvidos na
aprendizagem.
Esse campo comum, ela sugere um futuro em que a prática educacional pode ser
transformada pela ciência, assim como a prática médica foi transformada pela ciência há cerca
de um século. Portanto, qual o benefício do uso da neurociência no processo de aquisição da
linguagem?
Este estudo teve como objetivo geral investigar os benefícios do uso da neurociência
na aquisição da linguagem e no processo de aprendizagem. E para melhor dissertar acerca do
tema destacou-se como objetivos específicos conceituar neurociência; demonstra maneiras de
trabalhar com conceitos neurocientíficos na educação infantil; analisar a relação da neurociência
e o sucesso da aprendizagem.
Justifica-se a escolha do tema o fato de que a neurociência é para a educação o que a
biologia é para a medicina e a física para a arquitetura. A bioquímica não é suficiente para curar
um paciente, e a física não é suficiente para construir uma ponte. Mas um profissional não pode
realizar um grande trabalho, nem na medicina nem na arquitetura, contra as leis da física ou da
biologia.
E, na verdade, eles informarão sobre muitas restrições e descartarão muitos projetos
desde o início como falhas. De modo que a neurociência tem a função de auxiliar no processo
de aprendizagem, beneficiando não só os alunos, mas também os professores.
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EDUCAÇÃO OU NEUROEDUCAÇÃO
Educação ou Neuroeducação é um
campo científico emergente que reúne pesquisadores em neurociência cognitiva, neurociência cognitiva do desenvolvimento, psicologia
educacional, tecnologia educacional, teoria
da educação e outras disciplinas relacionadas
para explorar as interações entre processos
biológicos e educação (COSENZA; GUERRA,
2011).
Pesquisadores em neurociência educacional investigam os mecanismos neurais da
leitura, cognição numérica, atenção e suas dificuldades associadas, incluindo dislexia, discalculia e TDAH como eles se relacionam com
a educação. Pesquisadores nesta área podem
associar descobertas básicas em neurociência
cognitiva com tecnologia educacional para ajudar na implementação de currículo para educação matemática e educação de leitura (DEHAENE, 2012).
O objetivo da neurociência educacional
é gerar pesquisa básica e aplicada que fornece uma nova conta transdisciplinar de aprendizagem e ensino, capaz de informar a educação. Conforme Lima (2013) um dos principais
objetivos da neurociência educacional é fazer
a ponte entre os dois campos através de um
diálogo direto entre pesquisadores e educadores, evitando os “intermediários da indústria de
aprendizagem baseada no cérebro”.
Esses intermediários têm um interesse
comercial na venda de “neuromitos” e seus supostos remédios. O potencial da neurociência
educacional tem recebido vários graus de apoio
tanto de neurocientistas cognitivos quanto de
educadores. Cunha (2015) argumenta que os
modelos médicos de cognição, “[...] têm um
papel muito limitado no campo mais amplo da
educação e da aprendizagem, principalmente
porque os estados intencionais relacionados à
aprendizagem não são internos aos indivíduos
de uma forma que pode ser examinada pela
atividade cerebral.

Brown; Cocking e Bransford (2001),
por outro lado, sugerem que a neurociência
educacional “fornece o nível mais relevante de
análise para resolver os principais problemas
atuais da educação”. Cunha (2015) pesquisa
as opiniões de professores e educadores sobre
o assunto. Ele descobriu que, em geral, estavam entusiasmados com o uso de descobertas
neurocientíficas no campo da educação e que
sentiam que essas descobertas teriam maior
probabilidade de influenciar sua metodologia
de ensino do que o conteúdo do currículo.
Alguns pesquisadores adotam uma visão intermediária e acham que um elo direto
da neurociência com a educação é uma “ponte longe demais”, (DEHAENE, 2012), mas que
uma disciplina de ligação, como psicologia
cognitiva ou psicologia educacional (COSENZA; GUERRA, 2011), pode fornecer uma base
neurocientífica para educação prática.
A opinião prevalecente, no entanto, parece ser que o elo entre educação e neurociência ainda tem que realizar todo o seu potencial,
e se através de uma terceira disciplina de pesquisa, ou através do desenvolvimento de novos
paradigmas e projetos de pesquisa neurocientífica, é a hora certa de aplicar descobertas de
pesquisas neurocientíficas para a educação de
uma maneira praticamente significativa (LIMA,
2013).
Várias instituições acadêmicas em todo
o mundo estão começando a dedicar recursos
e energia ao estabelecimento de centros de
pesquisa voltados para a pesquisa educacional em neurociência. Nos últimos dez anos,
tem havido um interesse crescente em aplicar
nosso conhecimento do cérebro humano ao
campo da educação, incluindo leitura, aprendizagem, linguagem e matemática. Isso resultou no desenvolvimento de uma série de novas
práticas na educação, algumas boas, outras
ruins e outras simplesmente loucas (COSENZA; GUERRA, 2011).
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Assim, existiam teorias sugerindo que
ouvir Mozart pode aumentar a inteligência,
massagens nos pés podem ajudar alunos desordeiros, óleo de peixe pode aumentar a capacidade do cérebro, até mesmo a ideia de que
respirar pela narina esquerda pode aumentar
a criatividade (LIMA, 2013). Infelizmente, existe uma lacuna entre o que neurocientistas ou
psicólogos cognitivos sabem sobre as funções
cerebrais / mentais e a teoria supostamente
científica subjacente às práticas usadas diariamente em nossas escolas.

Como o desenvolvimento do cérebro
continua ao longo da infância e adolescência,
acredita-se que uma dieta adequada durante
esses períodos afeta o desenvolvimento do cérebro e a função cognitiva (SPRENGER, 2008).

Para Moraes (2009) o café da manhã
tem um efeito positivo imediato na função cognitiva em crianças, e pular o café da manhã
afeta a resolução de problemas, memória de
curto prazo e atenção. Além disso, existe uma
correlação positiva significativa entre o volume
regional de substância cinzenta do cérebro em
várias regiões, como o córtex pré-frontal, o córO CÉREBRO
tex orbitofrontal e o giro cingulado e a função
cognitiva, como o quociente de inteligência
O cérebro integra informações senso(QI).
riais e direciona respostas motoras; nos vertebrados superiores, é também o centro da
Hábitos alimentares de longo prazo
aprendizagem. O cérebro humano pesa aproinfluenciam o desenvolvimento da substância
ximadamente 1,4 kg e é composto por bilhões
cinzenta. Embora os mecanismos ainda não
de células chamadas neurônios.
tenham sido descobertos, as propriedades glicêmicas dos grampos podem afetar esses reAs junções entre os neurônios, conheci- sultados.
das como sinapses, permitem que mensagens
elétricas e químicas sejam transmitidas de um
Em geral, os alimentos com alto índice
neurônio para outro no cérebro, um processo glicêmicos são rapidamente digeridos, causansubjacente às funções sensoriais básicas e do um pico inicial agudo de glicose no sangue.
essencial para a aprendizagem, a memória, a Por outro lado, alimentos com baixo índice gliformação de pensamentos e outras atividades. cêmico causam um pico mais baixo de glicose no sangue e geralmente resultam em uma
O desenvolvimento cerebral pediátrico resposta mais sustentada de açúcar no sané um processo complexo que inclui processos gue, resultando em menor flutuação no nível de
estruturais e estruturais lineares e não lineares. glicose no sangue e fornecimento de glicose
O aumento inicial no número de sinapses por mais estável e eficiente ao cérebro em comneurônio e mielinização intracortical no cérebro paração com alimentos com alto IG (CUNHA,
é seguido por uma diminuição com a matura- 2015).
ção (MORAES, 2009).
Além disso, as taxas metabólicas cePortanto, acredita-se que a compreen- rebrais de utilização da glicose são aproxisão do desenvolvimento cerebral em crianças madamente duas vezes maiores em crianças,
saudáveis é importante não apenas para me- comparadas aos adultos, porque o número
lhorar a compreensão do progresso da matu- médio de sinapses por neurônio aumenta na
ração cerebral, mas também pode facilitar o pré-adolescência. Portanto, acredita-se que um
diagnóstico precoce e a avaliação de distúr- suprimento eficiente de glicose seja especialbios do desenvolvimento, como distúrbios do mente importante para a maturação cerebral
em crianças e, portanto, o tipo de grampo para
espectro autista.
café da manhã afeta os volumes pediátricos de
massa cinzenta (SPRENGER, 2008).
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O volume de matéria cinzenta aumenta
com a idade e depois diminui, e a idade do
pico de volume difere entre as regiões do cérebro na primeira e na segunda décadas de vida.
O volume de substância branca aumenta principalmente linearmente durante esses períodos. Fatores do estilo de vida, hábitos de sono,
podem afetar o desenvolvimento do cérebro
em crianças saudáveis, interferindo na educação e na sua capacidade cognitiva durante seu
desenvolvimento (DEHAENE, 2012).

ças são menos ativas, é importante a importância de estudos sobre o impacto positivo do
esporte na saúde física, saúde mental e funcionamento cognitivo.

Qual é a natureza do conhecimento
das crianças? Como o conhecimento deles
muda com o desenvolvimento? Ao buscar essas questões fundamentais no estudo do desenvolvimento cognitivo, os pesquisadores geralmente expandem seu foco para incluir uma
gama de comportamentos das crianças que se
Para Sprenger (2008) algumas dessas estendem muito além do significado padrão de
informações são adquiridas durante períodos conhecimento (LIMA, 2013).
críticos ou sensíveis de desenvolvimento, quanNas duas principais tradições cognitido o cérebro parece excepcionalmente pronto
para receber certos tipos de informações, en- vo-desenvolvimentistas, as questões geralmente assumem formas diferentes. Na tradição
quanto outras podem ser adquiridas através de
estruturalista, influenciada fortemente pelo traamplas faixas de desenvolvimento que podem
balho de Jean Piaget, Heinz Werner e outros,
se estender até a idade adulta.
as perguntas são: como o comportamento é
organizado e como a organização muda com
Esse espectro de possibilidades é bem
o desenvolvimento? Na tradição funcionalista,
capturado por evidências coincidentes do defortemente influenciada pelo behaviorismo e
senvolvimento cerebral notavelmente rápido processamento de informações, a pergunta é:
que caracteriza o período da primeira infância Quais são os processos que produzem ou ese da capacidade vitalícia do cérebro para cres- tão subjacentes à mudança comportamental?
cer e mudar. O equilíbrio entre o significado (MAIA, 2011).
duradouro do desenvolvimento inicial do cérebro e sua impressionante plasticidade contínua
O estudo do desenvolvimento cognitiestá no cerne da atual controvérsia sobre os vo, especialmente em crianças em idade escoefeitos no cérebro da experiência inicial (MO- lar, tem sido um dos focos centrais da pesquisa
RAES; ALBUQUERQUE; LEAL, 2005).
sobre desenvolvimento nos últimos 25 anos.
Existe uma enorme literatura de pesquisa, com
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
milhares de estudos investigando alterações
cognitivas a partir de dezenas de perspectivas
Nos últimos anos, houve uma mudança específicas (TABACOW, 2006).
no estilo de vida de várias faixas etárias, incluinApesar dessa diversidade, parece hado crianças, especialmente no final da infância. Diferentemente das crianças de algumas ver um consenso emergindo sobre (1) as condécadas atrás, as crianças hoje estão levando clusões a serem alcançadas da pesquisa até
estilos de vida cada vez mais sedentários, que a presente data e (2) as direções que novas
envolvem o tempo gasto em computadores e pesquisas e teorias devem tomar. Grande parte
desse consenso cresce a partir de uma orienassistindo TV.
tação que parece estar presente no campo: é
Esse estilo de vida os leva a negligen- hora de ir além da oposição do estruturalismo
ciar a atividade física típica deste período de e do funcionalismo e começar a construir uma
desenvolvimento (BROWN; COCKING; BRAN- abordagem mais ampla e integrada do desenFORD, 2007). Nos momentos em que as crian- volvimento cognitivo (WALLOW, 2008).
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De fato, argumentamos que, sem essa
integração, as tentativas de explicar o desenvolvimento do comportamento estão condenadas. As orientações gerais ou investigações
do desenvolvimento cognitivo são semelhantes
para todas as faixas etárias - infância, infância
e idade adulta (MORAES; ALBUQUERQUE;
LEAL, 2005).

A explicação e a previsão de tais sequências nem sempre são fáceis, mas parece
haver muitos exemplos de sequências ordenadas em domínios específicos (MAIA, 2011).
Um cérebro imaturo não consegue lidar com
a estimulação excessiva. Portanto, o cérebro
é protegido contra a super estimulação, diminuindo os estímulos visuais. Nesse momento, a
criança vê o mundo como uma foto desbotada.
A grande maioria das investigações, No entanto, a estimulação ainda é fundamental
no entanto, envolve crianças em idade escolar para o desenvolvimento.
e para essas crianças surgem uma série de
questões específicas, incluindo, em particular,
A experiência (da estimulação externa)
a relação entre escolaridade e desenvolvimento impulsiona a maturação e o desenvolvimento.
cognitivo. Sob a estrutura fornecida por essas Com a experiência do ambiente, as células
questões amplas, há várias direções diferentes neuronais podem refinar seus circuitos ou coque a pesquisa pode tomar. Quatro que nos nexões e influenciar quais conexões são estaparecem especialmente promissores envolvem bilizadas e quais conexões são perdidas (isto
a relação entre desenvolvimento cognitivo e di- é, podadas) (COSENZA; GUERRA, 2011).
nâmica emocional, a relação entre alterações
cerebrais e desenvolvimento cognitivo, o papel
Aprendizado é sobre conexões neurodo ensino informal e outros modos de intera- nais. Aos dois dias, o bebê pode reconhecer
ção social no desenvolvimento cognitivo, e a sua mãe apenas com a visão. Aos quatro menatureza e os efeitos da escolaridade e da alfa- ses de idade, uma criança reconhece o rosto
betização (DEHAENE, 2012).
de um adulto. As crianças podem reconhecer
os sons e a voz da mãe ao nascer.
As crianças não se desenvolvem em
estágios como tradicionalmente definidos. Ou
Ao contrário da visão, a audição é mais
seja, (1) seu comportamento muda gradual- desenvolvida no nascimento. A audição de um
mente de forma não abrupta, (2) eles se de- bebê é totalmente desenvolvida com um mês
senvolvem em taxas diferentes em domínios de idade. Marcos de desenvolvimento desde
diferentes, em vez de mostrar mudanças sín- o nascimento até os três meses de idade incronas entre domínios, e (3) crianças diferentes cluem: (1) o bebê se assusta com sons altos;
se desenvolvem de maneiras diferentes (LIMA, (2) o bebê se torna quieto quando falado; (3) o
2013).
bebê parece reconhecer a voz da mãe, do pai
ou do cuidador e parar de chorar; e (4) a crianO desenvolvimento cognitivo mostra, ça pode aumentar ou diminuir os comportano entanto, uma série de características, pri- mentos de amamentação em resposta a sons.
meiro, dentro de um domínio, o desenvolvimento ocorre em sequências ordenadas de etapas
É importante reconhecer que a audipara populações relativamente homogêneas ção é vital para o aprendizado da fala e da
de crianças. Ou seja, para uma dada popu- linguagem (CUNHA, 2012). Os pais devem ser
lação de crianças, o desenvolvimento em um aconselhados a procurar testes audiológicos
domínio pode ser descrito em termos de uma se a criança não parecer sensível ao som. Tamsequência específica, na qual o comportamen- bém é importante mencionar que até os recémto a se desenvolve primeiro, depois o compor- -nascidos podem ser testados para audição.
tamento b e assim por diante.
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Períodos de aprendizagem sensíveis
referem-se a períodos de tempo (janelas de
oportunidade) no desenvolvimento da criança
que são ideais para certos tipos de aprendizagem. mais tarde; no entanto, o cérebro está
preparado para aprender ou registrar certas
informações em determinados momentos (por
exemplo, estímulos visuais na primeira infância), (LIMA, 2013).
Períodos sensíveis não são prazos de
tudo ou nada, mas a capacidade de aprender
habilidades especializadas pode ser melhor
durante esses períodos de tempo. Os neurônios têm oportunidades de assemelhar outras
funções além daqueles a que foram prioritariamente designados, se certas experiências
e aprendizados não acontecem (COSENZA;
GUERRA, 2011).
Por exemplo, as regiões temporais de
cérebros de indivíduos com perdas auditivas
profundas (ou seja, que são surdas) podem
assumir capacidades visuais em vez do papel auditivo mais tradicional. Assim, algumas
regiões do cérebro demonstram plasticidade
dependente da estimulação ambiental. Todas
as modalidades (por exemplo, visão, audição,
olfato, paladar) são inicialmente interligadas, o
que pode oferecer alguma explicação sobre
por que os jovens tendem a aprender melhor
através do ensino multimodal (MAIA, 2011).
A Educação Infantil é um ramo da educação de bebês para crianças de oito anos.
Esse ramo da educação usa a prática pedagógica adequada à idade para ensinar crianças
pequenas. Jean Piaget, e filósofo da educação infantil, descreve o uso do brincar como
um método para educar crianças pequenas.
Aqueles que empregam a pedagogia Piaget
usam o jogo para aumentar a curiosidade e
a imaginação das crianças, assegurando que
a educação lúdica toca nas seguintes áreas:
Necessidades físicas, intelectuais, emocionais
e sociais das crianças (DEHAENE, 2012).

A educação infantil também prepara
os alunos (por meio de atividades apropriadas para o desenvolvimento) para ingressar
em séries superiores e cenários sociais mais
avançados. Uma criança pode ser ensinada a
ter empatia com outras crianças, ouvir, revezar,
levantar a mão, sinalizar para os professores
quando precisarem usar o banheiro, tornarem-se treinados no banheiro, aprendem sobre segurança e outros fundamentos.
Outros componentes da educação infantil incluem o design da sala de aula, o desenho do currículo, a educação dos pais, a defesa
de programas de qualidade e a compreensão
e conformidade com as práticas legais e éticas
(LIMA, 2013). A Educação Infantil é muito especificamente sobre o comportamento do professor em relação aos alunos iniciantes, seus
pares e a comunidade de apoio.

A NEUROCIÊNCIA E O
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
E DA ESCRITA
Estudos de desenvolvimento sugerem
que as crianças aprendem mais e aprendem
mais cedo do que se pensava. Na área de desenvolvimento da linguagem, os estudos mostram que a aprendizagem inicial das crianças é
complexa e multifacetada.
Por exemplo, pesquisas mostram que
crianças pequenas contam com o que foi chamado de “aprendizagem estatística”, uma forma de aprendizagem implícita que ocorre conforme as crianças interagem no mundo, para
adquirir a língua falada em sua cultura (LIMA,
2013).
No entanto, novos dados também indicam que as crianças precisam de um ambiente
social e interação social com outro ser humano
para ativar suas habilidades de computação
para aprender com a exposição à linguagem.
Esses dados estão desafiando os cientistas
do cérebro a descobrir como os cérebros realmente funcionam, neste caso, as áreas compu1268
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tacionais do cérebro e as áreas sociais do céO que isso significa é que pode-se merebro amadurecem durante o desenvolvimento dir mudanças estruturais em certas partes do
e interagem durante o aprendizado.
cérebro e as funções relacionadas a essa parte
da mudança no cérebro também. Isso fica eviOs resultados também desafiam os dente por meio de: 1) mudanças medidas na
cientistas educacionais a incorporar essas des- estrutura e função do cérebro (por máquinas
cobertas sobre o cérebro social nas práticas de de imagens), 2) auto relato em primeira pessoa
ensino (COSENZA; GUERRA, 2011). Estudos e 3) comportamento observado. A base para a
comportamentais e cerebrais em crianças em caracterização teórica da reflexão é que ela é
desenvolvimento indicam que as habilidades uma habilidade neurocognitiva (LIMA, 2013).
das crianças, medidas muito cedo na infância,
predizem seu desempenho e aprendizagem
As funções executivas consistem em
posteriores.
muitos “resultados” que se tenta influenciar em
diferentes sistemas educacionais, como atenPor exemplo, medidas de aprendiza- ção, reflexão, capacidade de regular reatividagem fonética no primeiro ano de vida predizem de emocional, tomada de perspectiva, controle
habilidades de linguagem entre 18 e 30 meses inibitório, memória operacional, adoção e uso
de idade, e também predizem habilidades de de certas regras (hábitos) e flexibilidade cognilinguagem e habilidades de pré-alfabetização tiva (CUNHA, 2015).
na idade de 5 anos (CUNHA, 2015).
Quando os alunos são ensinados a reAlém disso, aos 5 anos, antes da esco- fletir (uma das habilidades neurocognitivas) e,
laridade formal, nossos estudos mostram que em seguida, fazê-lo, pode ser observado como
a ativação do cérebro em áreas do cérebro re- uma mudança estrutural no cérebro, bem como
lacionadas à linguagem e alfabetização estão um comportamento funcional observado de refortemente correlacionadas com o status socio- fletir (LIMA, 2013). O que também é importante
econômico das famílias das crianças. A impli- notar é que sem a conscientização dos parcação dessas descobertas é que as trajetórias ticipantes de que eles estão refletindo, esses
de aprendizagem das crianças em relação à dados não são tão facilmente confirmados.
linguagem são influenciadas por suas experiências muito antes do início da escola (MAIA,
O que se quer dizer é que é muito útil
2011).
no processo de medir a reflexão para o aluno atestar a “consciência do ato de refletir”, de
Na próxima década, neurocientistas, modo que o que é visto na imagem possa ser
educadores, biólogos, cientistas da computa- alinhado com a função em tempo real. Então,
ção, cientistas da fala e da audição, psicólogos o que os pesquisadores fazem quando seus
e linguistas trabalharão cada vez mais juntos participantes não estão cientes de que estão
para entender como as “janelas de oportunida- engajados na atividade funcional que está sende” críticas para as crianças funcionam, o que do avaliada? Repita o experimento até que as
desencadeia seu início e como o aprendizado suposições da mudança estrutural observada
pode ser encorajado uma vez que o período correlacionando com a mudança funcional obideal para a aprendizagem tenha passado. Os servada possam ser verificadas pelos dados
neurocientistas cognitivos aceitam amplamente (COSENZA; GUERRA, 2011).
que a reflexão é uma habilidade cognitiva maleável (BROWN; COCKING; BRANFORD, 2007).
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Ao perguntar a um neurocientista, quanta evidência é necessária para afirmar uma correlação positiva da imagem estrutural cerebral
observada com o comportamento funcional
correspondente, eles dirão que não foram obtidas evidências suficientes para afirmar algo
como uma correlação sólida, particularmente
porque a atividade funcional do cérebro é tão
dinâmico; Ainda assim, existem algumas consistências que parecem convincentes e, portanto, acionáveis. No entanto, é por isso que
eles continuam suas pesquisas de maneira altamente colaborativa:
Neste ponto, você está achando hilário o fato de que
nós, como educadores, temos agora que defender o
valor de um diploma universitário com um punhado de
métricas de desempenho e anos de dados de revisão
de programas de avaliação baseados em resultados?
Eu faço… e então quando eu paro de rir dessa noção,
eu percebo como eu tenho me alimentado bem nisso
(TABACOW, 2006, p. 46).

A pesquisa em neurociência em prática educacional e avaliação, não apenas tenta
educar os alunos sobre como refletir e proporcionar a eles autênticas e confusas oportunidades de reflexão, mas também busca ajudá-los
a ajustar sua estrutura neural de atenção e regulação emocional (MAIA, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo contou com a revisão de
literatura como metodologia de pesquisa, por
meio de abordagem descritiva qualitativa, onde
foram utilizadas fontes direcionadas a área
científica, podendo ser encontradas em livrarias, bibliotecas e online, como por exemplo:
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scopus, Scientific
Electronic Library Online (SciELO) Health Information from the National Library of Medicine
(Medline).
A busca foi realizada por meio de descritores relacionados ao tema como: neurociência, o funcionamento do cérebro, a neuroeducação, o papel do professor na educação.
Deve-se ressaltar que os documentos selecionados só foram anexados as referências quando publicados dentre os anos de 2000 a 2019,
devendo estar em língua portuguesa, de modo
que todos aqueles que não atenderam a esses critérios foram excluídos. Lembrando que a
pesquisa ocorreu entre os meses de fevereiro
e março.

Por exemplo, a capacidade de regular a
reatividade emocional a fim de cultivar a conscientização sobre o que estão aprendendo,
como estão aprendendo e como o que estão
aprendendo pode ser significativo ou não. Ao
fazê-lo, começa-se a legitimar suas reflexões
como dados válidos em primeira pessoa, de
auto relato, e provavelmente informamos um refinamento muito mais significativo da oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Isso
pode até levar a fornecer evidências do valor
de um diploma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ortografia e leitura são funções evolutivamente relativamente novas e, portanto, é plausível que sejam realizadas por meio do envolvimento de redes neurais inicialmente dedicadas a
outras funções, como o reconhecimento de objetos no caso da leitura.
No entanto, há aspectos únicos dessas tarefas complexas, como o fato de que certas
palavras nunca encontradas anteriormente podem ser lidas com precisão. Além disso, a ortografia em muitos aspectos parece ser simplesmente o contrário da leitura, mas a relação não é tão
simples, pelo menos em português.
Portanto, pode haver algumas áreas exclusivas do cérebro dedicadas a certos componentes de leitura ou ortografia. A neurociência analisa os processos cognitivos subjacentes
a essas tarefas, bem como áreas do cérebro que são consideradas necessárias para esses
processos de componentes e áreas do cérebro envolvido em cada componente com base em
estudos de imagem funcional mostrando ativação neural associada a um tipo particular de processamento.
De modo que diante deste estudo, pode-se observar a importância que a neurociência
tem durante o processo de aprendizagem incluindo a aquisição da linguagem escrita, tornando-se relevante sua utilização por parte dos professores.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS
DA PREFEITURA DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apontar um perfil de coordenador pedagógico
atuante no Ensino Fundamental da Prefeitura de São Paulo, de acordo com o documento
‘Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: coordenação pedagógica’ (2019a). Para nossos objetivos específicos, selecionamos três eixos do documento orientador, a fim de verificar
esse perfil do coordenador, tais como: 1. ‘Formação Docente’, no qual discutiremos a necessidade da formação continuada com os professores nos horários coletivos; 2. ‘Implementação
Curricular’, em nosso caso, discutiremos a necessidade de conhecer o ‘Currículo da Cidade’
de São Paulo e possibilidades de fazer sua implementação nas escolas do município de São
Paulo; 3. ‘Acompanhamento e Avaliação da Aprendizagem’, como ação necessária do coordenador para garantir a aprendizagem dos estudantes, fazer encaminhamentos aos estudantes
que necessitam de maior intervenção, observar as aulas e fazer parcerias com os professores. Além do documento citado, buscamos fundamentar nossa pesquisa em autores como
Libâneo (2015), ‘Organização e gestão da escola’; Araújo; Fujikawa (2018), ‘O coordenador
pedagógico e os instrumentos de trabalho na formação dos professores’; Domingues (2015),
‘O coordenador pedagógico e a formação do docente na escola’. Por fim, acreditamos que os
três eixos citados podem elucidar um perfil de coordenador pedagógico almejado nas escolas
do município de São Paulo.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Formação Docente; Implementação Curricular;
Acompanhamento; Avaliação da Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

o município de São Paulo, a equipe gestora de uma unidade escolar é composta
por diretor, assistente de diretor e coordenador pedagógico (CP) para mediar as
ações educativas. Em nosso artigo vamos manter o foco na função do coordenador pedagógico tomando por base o documento ‘Orientações Didáticas do Currículo da Cidade:
coordenação pedagógica’ (2019a).
Não temos o intuito de esgotar a reflexão das possíveis ações que cabe ao coordenador
pedagógico na escola, mas de traçar, mesmo que brevemente, um perfil do que se almeja desse coordenador na prefeitura de São Paulo, segundo o documento citado. Torna-se importante
destacar que as orientações didáticas ao coordenador estão direcionadas para a atuação do
coordenador no ensino fundamental:
Apesar de destacarmos, nestas orientações, a atuação do CP no Ensino Fundamental, é importante considerar
que a coordenação pedagógica não se restringe a essa etapa da educação básica, uma vez que os coordenadores, pela constituição de sua carreira, transitam entre essas etapas. O exercício da função de Coordenador
Pedagógico se faz a partir de uma gama de possibilidades e atuação que também envolvem a Educação Infantil,
o Ensino Médio, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos (SÃO PAULO, 2019a, p.10).

O cargo de coordenador pedagógico na cidade de São Paulo foi criado pela lei n°
9874/85 no ano de 1985 e naquele momento contemplava os eixos de formação, planejamento,
acompanhamento e avaliação da aprendizagem como norteadores da ação do CP. (SÃO PAULO,
2019a, p. 27).
Da década de 1980 para cá houve alterações na legislação, mas observamos que os
princípios contemplados nos eixos orientadores da formação foram mantidos, pois vimos que
nas “Orientações Didáticas do Currículo da Cidade” são delineados como relevantes para a
atuação do CP realizar a formação docente, implementação curricular, acompanhamento e avaliação da aprendizagem.
Com base nessas informações buscamos como objetivo geral traçar um perfil do coordenador pedagógico, de acordo com o documento ‘Orientações Didáticas do Currículo da
Cidade: coordenação pedagógica’ e como objetivos específicos entender as atribuições do coordenador nas competências de fazer a formação docente, implementar o Currículo da Cidade,
acompanhar e avaliar a aprendizagem, contemplando a prática da gestão democrática.
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO
CURRÍCULO AO COORDENADOR
Ao especificar a atuação do Coordenador Pedagógico, as ‘Orientações Didáticas do
Currículo’ (2019a) considera que na unidade
de ensino fundamental, o coordenador articula
e implementa o Currículo da Cidade de São
Paulo, orienta as ações pedagógicas na unidade escolar, qualifica o ensino e acompanha a
aprendizagem. Essas são algumas atribuições
de competência do coordenador pedagógico,
o que torna sua profissão complexa e dinâmica
em um ambiente de aprendizagem, multicultural e plural, como a escola.

Em uma breve rápida leitura dos objetivos elucidados, logo notamos a pluralidade
da profissão do coordenador pedagógico, que
atua como articulador entre professores, estudantes, gestão escolar, pais e comunidade. A
ação do CP se estende as práticas pedagógicas dos professores, por isso a necessidade
de acompanhar o docente em sua atuação,
bem como oferecer a formação continuada
nos momentos específicos da reunião pedagógica, contemplando o Currículo da Cidade e
considerando que cada etapa de ensino, como
educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio têm suas especificidades (SÃO PAULO,
2019a).

O coordenador se preocupa e atua
Destacamos os seguintes objetivos referendados nas orientações aos coordenado- para garantir as aprendizagens dos estudanres pedagógicos e de importância para o de- tes, buscando, com a equipe da gestão escolar, demonstrar indicadores que elucidam os
senvolvimento e reflexão desse artigo:
processos de aprendizagens, além de apontar
• Proporcionar condições para que as pro- as intervenções necessárias. Ainda conforme
postas curriculares se desdobram na esco- o documento ‘Orientações Didáticas’ (2019a),
la, considerando as especificidades de cada o CP tem por premissa implementar o ‘Currículo da Cidade’. Lembramos que o currículo de
etapa / modalidade de ensino;
• Contemplar no PPP, Projeto Especial de cada componente curricular, o que ainda temos
Ação (PEA), Planos de Ação e de Ensino, as o costume de chamar de disciplina, começou
Diretrizes Curriculares da SME SP, assegu- a ser elaborado no ano de 2017 e em 2018,
rando a autonomia e diversidade das unida- a Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou a sua implementação nas escolas.
des educacionais;
O coordenador tem papel crucial nes• Oferecer formação continuada aos professores de maneira dialógica e reflexiva, fa- se processo, pois media as ações pedagógivorecendo a formação centrada na escola; cas da escola, bem como orientar o professor,
• Orientar os processos de ensino na es- principalmente nos momentos reservados para
cola, por meio de acompanhamento das a formação docente. Para essas ações, o CP
tende a se fundamentar no Currículo da Cidade
aprendizagens dos estudantes;
• Buscar, com os professores e gesto- como documento orientador aos professores.
res, a criação de indicadores qualitativos Continuamos essa reflexão elucidando três eiou quantitativos da evolução dos processos xos de atuação do coordenador pedagógico,
dos resultados de aprendizagem dos estu- conforme as ‘Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: coordenação pedagógica’:
dantes;
• Traçar processos de aprendizagens per- Formação docente; Implementação curricular
sonalizados para os estudantes que apre- e Acompanhamento e Avaliação da Aprendizasentam dificuldades de aprendizagem ou gem.
baixo desempenho nas avaliações
PAULO, 2019a, p. 27-28).

(SÃO
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FORMAÇÃO DOCENTE
Para que se possa assumir um cargo
efetivo de coordenador pedagógico, legalmente é necessário ter sido docente com experiência comprovada de no mínimo de três anos no
magistério e licenciado em pedagogia ou ter
feito pós-graduação lato sensu em Educação,
de no mínimo 800 horas ou ainda pós-graduação stricto sensu em Educação.

Destacamos dois elementos elencados
pelos autores: “Olhar para o P.P.P.” (Projeto Político Pedagógico) e “Parcerias”. O P.P.P. é um
documento de considerável valor na escola, o
qual registra ações e projetos de uma unidade
escolar, com considerações sobre o contexto
escolar, a estrutura física da escola, os projetos
pedagógicos desenvolvidos na unidade escolar, define a identidade da escola, demonstrando seus valores, diversidades e a cultura presente na escola, bem como na comunidade.

Conforme afirma as ‘Orientações Didáticas’ (2019a), a formação inicial fornece uma
importante base pedagógica ao coordenador
pedagógico que se aprimora com a experiência docente. O documento ainda ressalta a importância da formação continuada do próprio
CP, implicando em conhecimento e atualização
sobre os fundamentos teóricos educacionais,
que ampliam e promovem reflexões acerca de
sua atuação:

Na formação de professores, o coordenador tem por oportunidade abranger o P.P.P
nos encontros formativos, a fim de discutir a
identidade da escola, de convidar os docentes
a serem participativos na construção desse documento. A “Parceria” tem por potencial estabelecer relação de confiança entre professores
e coordenador, para que as ações possam ser
definidas de forma coletiva e democrática, fomentando o diálogo construtivo e necessário
É importante que o coordenador se compreenda como para ampliar os olhares nas intervenções diáum constante pesquisador e estudioso, comprometido rias na escola. As ‘Orientações Didáticas para
com seu contínuo processo de aprendizagem e apri- o Coordenador’ (2019a, p.33) considera que:
moramento profissional. Além disso, é necessário que
esse aprimoramento e essa atualização sejam entendidos como elementos-chave e de vital apoio junto aos
professores no processo de ensino e de aprendizagem
dos estudantes (SÃO PAULO, 2019a, p. 44).

Na prefeitura de São Paulo, os docentes optantes pela Jornada Específica Integral
de Formação (JEIF), dispõem de oito horas semanais para horário de estudos, sendo quatro
horas para o desenvolvimento do PEA (Projeto
Especial de Ação) e as demais horas para demandas específicas da unidade escolar. No
artigo 1O coordenador pedagógico e os instrumentos de trabalho na formação dos professores’, Araujo; Fujikawa (2018) desenvolveram
um mapa de formação para nortear a elaboração e organização das pautas formativas dos
horários de estudos com os professores.

Sua atuação precisa articular o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar com o trabalho de
reflexão sobre a prática docente. Além disso, o CP é
corresponsável pelos resultados de sua escola, pela
qualidade dos trabalhos desenvolvidos em sala de
aula, bem como pelas aprendizagens dos alunos. Para
conseguir, de maneira satisfatória, tal articulação e realizar a formação, é preciso estabelecer uma relação de
parceria com os professores, possível quando há um
espaço de troca, diálogo e escuta atenta às demandas
e necessidades dos docentes (DOMINGUES, 2015).

A autora Isaneide Domingues (2015),
em seu livro ‘O Coordenador Pedagógico e
a Formação Contínua do Docente na Escola’, destaca a importância do espaço escolar
como um espaço privilegiado de formação
para o professor, pois na escola é onde ocorre o desenvolvimento do currículo na prática,
também onde se manifesta as dificuldades de
ensino e aprendizagem.
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Ainda na escola, se torna possível moIMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
bilizar saberes e conhecimentos nos momentos
de formação permeado pela prática cotidiana
Uma segunda atribuição de consideráe troca de experiências, que fomenta o cresci- vel importância para o coordenador pedagómento pessoal e profissional do professor em gico atuante na prefeitura de São Paulo, é a
um ambiente coletivo e colaborativo.
implementação do ‘Currículo da Cidade’. Esses
documentos começaram a ser implementados
As ‘Orientações Didáticas do Currículo no ano de 2018, mas foi no ano de 2019 que
da Cidade: coordenação pedagógica’ (2019a) a Secretaria Municipal de Educação conseguiu
demonstra duas estratégias formativas consi- organizar e distribuir nas escolas o currículo
deradas potentes no processo de aprendiza- que contemplou todos componentes curricugem dos professores: ‘Dupla Conceitualização’ lares (arte, ciências da natureza, educação fíe ‘Tematização da Prática’. A primeira, ‘Dupla sica, geografia, história, língua inglesa, língua
Conceitualização’, o professor é convidado a portuguesa, matemática, e tecnologias para
refletir sobre o objeto de ensino encarando os aprendizagem) presentes no ensino fundamenmesmos desafios e objetivos proporcionados tal, contemplando também a modalidade EJA
aos estudantes. Essa estratégia oferece aos e Educação Especial.
professores:
O coordenador pedagógico não tem
A oportunidade de se situar do ponto de vista de seus
a obrigação de conhecer profundamente o
estudantes, “de viver na própria carne” os problemas
a ser enfrentados para resolver a tarefa proposta, as- currículo de cada componente curricular, mas
sim como as dificuldades que se podem apresentar e a sim de ter uma visão geral dos eixos que os
colaboração necessária para superá-las. Compreender norteiam, das questões epistemológicas que
melhor a natureza da atividade intelectual que as crian- abordam, para que possa auxiliar o professor,
ças terão de realizar permite valorizar seus esforços,
quando for necessário. Todos os Currículos
produções e descobertas e obriga – também – a afinar
as condições que consideram ao organizar a classe. da Cidade são divididos em parte 1 e parte 2.
(LERNER; TORRES; CUTER, 2007, p. 100 apud SÃO O coordenador tem que se atentar a Parte 1,
PAULO, 2019).
que é comum a todos os currículos, abordando as concepções e conceitos do ‘Currículo da
A segunda estratégia formativa, ‘Tema- Cidade’, as matrizes de saberes, os ciclos de
tização da Prática’, parte de situações didáticas aprendizagem, a organização geral do currícucotidianas da sala de aula, fornecendo, assim lo, o currículo da cidade na prática, avaliação e
materiais para a reflexão e discussão nas ho- aprendizagem. A parte 2 contempla as especiras de formação docente, sendo possível iden- ficidades de cada componente curricular.
tificar problemas, pensar em soluções com o
grupo pautado nas vivências de outros colegas
Consultamos a parte 1 do ‘Currícuou da pesquisa na literatura pedagógica.
lo da Cidade’ do componente curricular Arte
(2019b), que é comum aos demais componenPor fim, enfatizamos a importância do tes curriculares, para que possamos apresencoordenador pedagógico em elaborar a pauta tar, mesmo que brevemente, a concepção de
de formação aos professores, elencando pre- currículo concebida pela Secretaria Municipal
viamente os tópicos a serem discutidos, pre- de Educação (SME). Logo na apresentação,
vendo possíveis situações, demonstrando pre- notamos que o currículo teve como base quaparo e interesse em colaborar com o trabalho tro premissas para sua construção:
do professor, a fim de que essa organização
seja uma condição favorável para a condução
de encontros formativos adequados.
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1 – Continuidade: rompe com a lógica da descontinuidade a cada nova administração municipal, respeitando a memória e as discussões realizadas em gestões
anteriores; 2 – Relevância: Construído para ser um
documento dinâmico a ser utilizado pelos professores
para garantir a aprendizagem dos estudantes; 3 – Colaboração: o documento foi elaborado considerando
diferentes visões, concepções, crenças e métodos. 4
– Contemporaneidade: foco nos desafios do mundo
contemporâneo e buscando formar os estudantes para
a vida no século XXI (SÃO PAULO, 2019b, p.11).
O currículo também se estrutura por três conceitos
orientadores 1 – Educação Integral: promover o desenvolvimento integral dos estudantes nas dimensões
intelectual, social, emocional, física; 2 – Equidade: princípio de que todos os estudantes são sujeitos íntegros,
potentes, autônomos; 3 – Educação Inclusiva: respeitar
e valorizar a diversidade e diferença.

Em resumo, temos: currículos são plurais, pois envolve os diferentes saberes, culturas e conhecimentos; currículos são orientadores, pois oferecem diretrizes e orientações;
currículos não são lineares, ou seja, não é uma
sequência, mas sim um conjunto de aprendizagens interconectadas; currículos são processos permanentes e não um produto acabado,
pois não é algo posto e imutável; professores
são protagonistas no currículo, pois estão em
sala de aula aplicam o currículo na prática; currículos devem ser centrados nos estudantes,
pois são para eles que se concebem currículos. Em uma síntese da organização geral do
Currículo da Cidade temos:
1. Matriz de Saberes – Explicita os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino ao longo do Ensino
Fundamental; 2. Temas Inspiradores – Conectam os
aprendizados dos estudantes aos temas da atualidade;
3. Ciclo de Aprendizagem – Definem as três fases em
que se divide o Ensino Fundamental na Rede Municipal
de Ensino; 4. Áreas do Conhecimento/Componentes
Curriculares – Agrupam os objetos de conhecimento e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; 5. Eixos
Estruturantes – Organizam os objetos de conhecimento; 6. Objetos de Conhecimento – Indicam o que os
professores precisam ensinar a cada ciclo em cada um
dos componentes curriculares; 7. Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento – Definem o que cada estudantes precisa aprender a cada ano e Ciclo em cada
um dos componentes curriculares (SÃO PAULO, 2019b,
p. 58).

Notamos que há diversas nomenclaturas e especificidades a ser conhecida pelo
coordenador pedagógico para implementação
do Currículo da Cidade e que o conhecimento
dessas particularidades é uma condição necessária para se discutir o currículo. Por fim,
a parte 1 do ‘Currículo da Cidade’ traz quatro
propostas que se fazem necessárias para a
sua implementação. A primeira é o Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPP). Entendendo
que a tomada de decisão coletiva, investigação, análise e planejamento podem garantir os
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previsto no ‘Currículo da Cidade’.
Por essa razão, a comunidade escolar precisa
revisitar o PPP e incorporá-lo em seu cotidiano.
Para isso, se faz relevante a participação de
toda comunidade na construção do PPP em
um processo dialógico e democrático (SÃO
PAULO, 2019b).
Uma segunda proposta para a implementação do currículo é a formação dos professores, do qual discutimos anteriormente,
entendendo que o coordenador tem por premissas trazer as problemáticas que corroboram com o currículo para fomentar discussões,
análises, proposições, a fim de possibilitar a
implementação do currículo em sintonia com
teoria e prática (SÃO PAULO, 2019b).
Uma terceira proposta para a implementação do currículo ocorre ao selecionar
materiais didáticos alinhados a nova proposta
curricular, escolhidos de forma criteriosa pelos
professores e equipe gestora para dar suporte
ao desenvolvimento das propostas pedagógicas (SÃO PAULO, 2019b).
E a quarta proposta ocorre na avaliação, entendendo que a sua implementação
demanda de revisão dos processos e instrumentos de avaliação da aprendizagem, que
favorece o diálogo entre professor e estudante. Ainda consideramos que essa proposta de
currículo também pode acarretar numa reestruturação das próprias avaliações externas realizadas pela SME (SÃO PAULO, 2019b).
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM
Em ‘Organização e Gestão da Escola: teoria e prática’, Libâneo (2015) aponta em linhas
gerais ações que se destinam ao coordenador pedagógico, tais como supervisionar, acompanhar,
assessorar, apoiar e avaliar as atividades pedagógico-curriculares, prestando assistência aos professores em suas inquietações pedagógicas, além
da necessidade em ser um articulador entre pais,
comunidade e escola.
Entre as ações destacadas por Libâneo
(2015), ressaltamos a avaliação por sua importância ao coordenador pedagógico em sua função
de se aproximar dos processos de ensino, o que
torna condição para que possa fazer intervenções
com os professores nos processos de avaliação.
Ressaltamos que a Secretaria Municipal
de Educação disponibiliza documentos no acompanhamento e na verificação das aprendizagens
dos estudantes do ensino fundamental, tais como:
‘Orientações ao projeto de apoio pedagógico:
recuperação paralela’, também o ‘Documento
orientador para sondagem de matemática’ e o
‘Documento orientador para sondagem de Língua
Portuguesa’.
Libâneo (2015) nos orienta que o coordenador pedagógico acompanhar as ações de
avaliação, do rendimento escolar dos estudantes,
também ajuda os professores a diagnosticar as dificuldades dos alunos e a formular meios didáticos
para sanar com os problemas de aprendizagem.
O autor ainda enfatiza que o coordenador indica
critérios e formas de avaliação da aprendizagem e
elabora junto com o professor instrumentos avaliativos. Uma das possibilidades de acompanhar os
processos de ensino está na observação de aula,
como instrumento de análise e não de exclusivo
juízo de valor. Observar a aula de um professor, segundo as ‘Orientações Didáticas ao Coordenador’
(2019a) permite a compreensão da realidade das
turmas, aproximando assim das dificuldades encontradas pelo docente, criando condições para
uma intervenção positiva na aprendizagem dos
estudantes.
As Orientações Didáticas (2019a) coloca a importância do coordenador em reconstruir
sua função de parceiro e não de fiscalizador de
práticas. Orienta no cuidado em pedir para observar uma aula e já realizar inúmeras intervenções,
“atropelando” as práticas do professor e ampliando sua resistência ao coordenador. Aparecer na
aula sem aviso prévio também não colabora na

construção de parceria. As Orientações Didáticas
(2009) apontam para uma ação combinada com
o professor, primeiramente por uma construção
de pautas, prevendo o tempo, pontos importantes
a serem observados, até que se estabeleça uma
relação de confiança entre ambos e de que os estudantes acostumem naturalmente com possíveis
visitas do coordenador sem se sentirem “intimidados”. Conquistada a parceria com o professor,
as Orientações Didáticas ao coordenador pedagógico (2019a) chama atenção para o foco na observação da aula, como o acompanhamento da
aprendizagem dos estudantes, pois “além disso,
o coordenador também deve ter em mente que
o planejamento das aulas dos professores deve
estar pautado nas propostas curriculares e no PPP
da escola” (2019a, p. 67).
Para essa fase de observação da sala de
aula, Libâneo (2015) considera importante definir
o que será observado, realizar encontros prévios
com o professor elaboração da pauta de observação. Por fim, analisar, interpretar e discutir os dados coletados com finalidade de melhoria a aprendizagem dos estudantes. As Orientações Didáticas
(2019a) faz uma extensa lista do que observar de
acontecimentos na sala de aula e dividido em 3
eixos: 1 – ponto de observação, 2 – questões norteadoras, 3 – objetivos. Após as observações, naturalmente o professor terá interesse e curiosidade
em uma devolutiva, que não pode se estender por
um longo tempo, perdendo o interesse e detalhes.
Essas devolutivas são essenciais para o coordenador e professor analisarem as práticas de forma
colaborativa, sem procurar “culpados”, mas de intervenções assertivas que possam contribuir para
a melhoria da aprendizagem dos estudantes.
Com uma reflexão criteriosa e adequada
das aprendizagens, se torna possível o encaminhamento que promovam diferentes formas de
atendimento aos estudantes para que avancem.
Dessa forma é possível fazer:
Encaminhamentos para a recuperação
paralela; formação de agrupamentos estratégicos
entre estudantes para a recuperação contínua; organização de momentos e espaços que contribuam com a promoção da aprendizagem de conteúdos e assuntos em que os estudantes apresentam
maior dificuldade; regulação dos tipos de instrumentos com relação aos objetivos de cada componente curricular (SÃO PAULO, 2019a, p.80).
O acompanhamento das avaliações e
aprendizagem dos estudantes se mostra como
atividades necessárias, mas que necessitam ser
feitas com critérios e parceria entre coordenador
e professor.
1280

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve por intuito traçar, mesmo que brevemente, um perfil de coordenador pedagógico almejado nas escolas da prefeitura de São Paulo. Para atingir esse objetivo,
utilizamos como principal referência o documento Orientações Didáticas do Currículo da Cidade:
coordenação pedagógica (2019a). Assim, identificamos três eixos orientadores relevantes para
o coordenador pedagógico: formação docente, implementação curricular, acompanhamento e
avaliação da aprendizagem.
Em virtude dos fatos mencionados, consideramos que o coordenador pedagógico tem
por premissas realizar a formação continuada dos professores, mas que para isso, primeiramente necessita ter uma formação adequada, experiência na docência, compreender as situações
que ocorrem na escola e formar parcerias sólidas com os professores.
Quanto a implementação curricular, em vista dos argumentos apresentados, entendemos que o conhecimento das especificidades do Currículo da Cidade é a questão primordial
para essa a implementação, bem como considerar o PPP da escola, elencar livros didáticos que
corroboram com as propostas do currículo, fazer avaliação desse currículo de forma crítica e
considerar o mesmo na formação dos professores.
Levando em conta o que foi observado em ‘Acompanhamento e Avaliação das Aprendizagens’, consideramos a importância do coordenador em acompanhar as avaliações dos
estudantes, consolidar parceria com os professores para que seja possível acompanhar suas
aulas e propor intervenções eficientes. Outra questão observada foi a necessidade de fazer um
encaminhamento dos alunos que apresentam frequentemente dificuldades na aprendizagem,
conduzindo a recuperação paralela ou a novas estratégias de ensino aos estudantes.
Para que o coordenador pedagógico consiga ser eficiente em suas variadas atribuições,
as Orientações Didáticas (2019a) considera relevante o estabelecimento de critérios de uma
boa rotina e elenca quatro critérios: 1 – importância: refere-se a atividades previstas no PPP, que
priorizam o avanço das aprendizagens dos estudantes e comprometidas com as mudanças; 2
– Rotina: são essenciais para a manutenção dos processos e comprometida com a estabilidade; 3 - Urgência: aquelas não previstas e que necessitam de rápido atendimento e adequação;
4 – Pausa: momentos de comunicação e humanização com os professores. Esperamos que
o presente artigo possa fomentar outras leituras e pesquisas sobre a função do coordenador
pedagógico na prefeitura de São Paulo, a fim de elucidar seus desafios e compromissos com a
aprendizagem dos estudantes e a educação no ambiente escolar.
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EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE
PANDEMIA

RESUMO: Este artigo trata de como os educadores estão lidando com a situação atual da pandemia, e as questões de currículo, de ensino-aprendizagem, trilhas da educação, e tendo que
ter em mente que não podem se esquecer constituição Federal que diz que a educação é direito de todos, e também lembrar-se que na LDB/06, valoriza a importância da educação com
equidade. A quarentena gera angústia em todos, educadores, pais, na sociedade em geral, e
até mesmo em alguns educandos, tendo em vista que estes não tem como acessar a internet
ou mesmo não tem um auxílio dentro de suas próprias casas. Venho por meio deste destacar
alguns pontos em especial voltado para a educação infantil, crianças de 0 a 3 anos, que não
podem ter este contato tão específico com as mídias, pois estão em fase mais concreta, que
tem que ver, sentir, utilizar-se de todos os sentidos. Como lidar com as famílias, e nós educadores como trabalharemos em home-office. São incógnitas que serão analisadas no decorrer
deste artigo, apesar que NÃO analisaremos respostas prontas, que não há neste momento, e
não haverá tendo em vista que lidamos com bebês.

Palavras-chave: Pandemia; Educação Infantil; Educação a Distância.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo geral, conforme explicitado no resumo, descobrir
como os educadores estão lidando com o ensino-aprendizagem em tempos de
pandemia. O que causou esta pandemia no Brasil, uma doença que se alastrou
pelo mundo todo e acabou por afetar todas as esferas da sociedade brasileira, tudo por causa
de um vírus tão pequeno que acabou por ceifar a vida de muitas pessoas e mudar a rotina de
inúmeras outras, e agora o que fazemos, como lidamos com tudo isso, e a partir de agora como
será, o que será.
Educadores, trabalhadores em geral, famílias inteiras se deparando com um novo cenário, o qual ninguém estava preparado, absolutamente ninguém está preparado. Que vírus é esse
que atacou não só o Brasil, ou uma localidade, mas o mundo em geral.
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PANDEMIA: (CAOS, DOENÇAS,
COLAPSO E EDUCAÇÃO): O
CORONAVÍRUS: O CAUSADOR DO CAOS
O vírus mortífero, ele Coronavírus, apelido como muitos dizem COVID-19:
Os coronavírus são uma família de vírus, conhecida há
muito tempo, responsável por desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves, como
é o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars)
e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). A
transmissão desses vírus pode ocorrer de uma pessoa
para outra por meio do contato próximo com o doente.
Recentemente, um novo tipo de coronavírus foi descoberto, o 2019-nCoV, o qual tem causado mortes e bastante preocupação (brasilescola.uol.com.br/doenças,
2020).

Este vírus começou na China e se
alastrou pela Europa e chegou aqui no Brasil.
Percebemos que por ele ser semelhante uma
gripe, muitos não o levaram em consideração
tanto que virou uma pandemia mundial que
afetou milhares de famílias, que perderam familiares e alguns nem mesmo puderam fazer um
enterro digno. O Presidente do Brasil chegou
a dizer “se uma facada não me deteve, uma
gripezinha não vai me matar”, realmente não o
matou, mas ceifou milhares de vida. De acordo
com o site (minhavida.com.br/saude/temas/
novo-coronavirus) algumas estatísticas:
Até o dia 7 de maio de 2020, o número
de casos contabilizados no mundo chegou a
3.784.085, com 264.679 mortes. No mesmo
período, o coronavírus também chegou a ser
registrado em outros 187 países e territórios,
incluindo, vejamos alguns dados:
• Estados Unidos: 1.231.992 casos e
73.573 mortes
• Espanha: 220.325 casos e 25.857
mortes
• Itália: 214.457 casos e 29.684 mortes
• Reino Unido: 202.359 casos e 30.150
mortes
• Rússia: 177.160 casos e 1.625 mortes
• França: 177.160 casos e 25.812 mortes

• Alemanha: 168.655 casos e 7.322
mortes
• Turquia: 131.744 casos e 3.584 mortes
• Irã: 103.135 casos e 6.486 mortes
• China: 83.974 casos e 4.637 mortes
• Canadá: 64.733 casos e 4.366 mortes
• Peru: 54.817 casos e 1.533 mortes
• Índia: 53.045 casos e 1.787 mortes
• Bélgica: 51.420 casos e 8.415 mortes
• Países baixos: 41.973 casos e 5.305
mortes
• Arábia Saudita: 33.731 casos e 219
mortes
• Suíça: 30.126 casos e 1.808 mortes
• Equador: 29.420 casos e 1.618 mortes
• México: 27.634 casos e 2.704 mortes
• Portugal: 26.715 casos e 1.105 mortes
• Suécia: 24.623 casos e 3.040 mortes
• Chile: 24.581 casos e 285 mortes
Em apenas 2 meses os números praticamente triplicaram vejamos alguns dados
referentes até o dia 03 de julho de 2020. O número de casos contabilizados no mundo chegou a 11.033.446, com 525.148 mortes. No
mesmo período, o coronavírus também chegou
a ser registrado em mais de 200 países e territórios, incluindo:
• Estados Unidos: 2,839.018 casos e
131.154 mortes
• Rússia: 667.883 casos e 9.859 mortes
• Índia: 633.381 casos e 18.320 mortes
• Reino Unido: 283.757 casos e 43.995
mortes
• Peru: 292.004 casos e 10.045 mortes
• Chile: 284.541 casos e 5.920 mortes
• Espanha: 297.183 casos e 28.368
mortes
• Itália: 240.961 casos e 34.818 mortes
• Irã: 235.429 casos e 11.260 mortes
• França: 166.378 casos e 29.875 mortes.
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Esta estatística é apenas para mostrar
que não é apenas uma gripezinha, mas algo
sério que causa a morte, e ocasionou com o
fechamento de comércios, escolas, empresas
em geral. Realmente foi decretado estado de
calamidade, é uma Pandemia que afeta a todos. E é muito importante fazermos esta comparação com em apenas 2 meses os casos
triplicam e não se acha uma vacina, ou algo
que de fato afaste este vírus de todos nós.

CORONAVÍRUS E A EDUCAÇÃO
Novos termos estão sendo inseridos na
área da educação, classroom, mídias, teams,
whatsapp, zoom, entre outros, várias atividades,
como fazê-las, como prepará-las, e será que as
crianças têm acesso, e os lugares carentes, e o
material tanto da PMSP quanto do ESTADO, chegarão a todos os lares.

E os profissionais da educação como estão lidando com todas estas tecnologias, é uma
Os principais sintomas das pessoas
incógnita maior e as crianças pequenas, os beinfectadas pela COVID-19 (OMS, 2020):
bês, como utilizarão as mídias. Os professores
tiveram que se reinventar, não que não eram ca• Febre
pazes, mas a forma de como lidariam com esta
• Tosse
situação, e o que seria daqueles que não conse• Falta de ar e dificuldade para respirar
guiríamos atingir.
• Problemas gástricos
• Diarreia
Elaborar e organizar espaços dentro
• Em casos graves, as vítimas apresende casa para preparar aulas EAD interativas, as
quais os pais que também tem que trabalhar em
tam (OMS, 2020):
suas casas e dar atenção ao horário da aula do
• Pneumonia
seu filho, fazer atividade com eles, e a educação
• Síndrome respiratória aguda severa
infantil com ficaria, pois as crianças não podem
• Insuficiência renal
se expor a telas por muito tempo. Quem teria que
O vírus fez com que praticamente o produzir as atividades e incentivar as crianças a
fazerem seriam suas famílias.
mundo parasse, apenas os médicos, enfermeiros, em sintaxe, os profissionais da saúde
A PMSP disponibilizou um material para
continuaram na ativa, e tentando salvar vidas, nortear os educadores e que todas as famílias de
e os outros o que fariam como trabalhar para crianças matriculadas nos CEIs (Centros de Edugarantir o sustento e o emprego.
cação Infantil) receberam em casa, este o Trilhas
de Aprendizagem, algumas famílias demoram
Neste artigo vamos dar mais atenção para receber, no entanto a maioria das unidades
aos profissionais da educação, com as escolas educacionais, o disponibilizou de modo digital,
fechadas, o que será dos educandos, o que em geral utilizaram as redes sociais como Facefaremos como educadores, como profissionais book. E as famílias que não receberam tiveram
da educação, e as crianças, o que se deve le- que ir buscar na unidade escolar que seu filho
estava matriculado. A grande maioria dos CEIs,
var em conta (OMS, 2020).
mantiveram comunicação com as famílias, por
meio de um grupo de whatsapp da escola.
Os professores também preparavam
suas aulas embasados no currículo da cidade,
orientações curriculares, BNCC, LDB e a própria
Constituição Federal que garante a educação
como direito de todos. Lembrando que deve ser
respeitada a individualidade de cada educando
e deve-se levar em conta as dificuldades que as
famílias estão enfrentando neste dado momento.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Vivemos um tempo em que a escola já
é parte da vida da criança pequena… e elas sabem disso! Tendo em vista que passam entre
10 a 12 horas longe de suas famílias em sala
de aulas com professores e funcionários da escola, fora do contexto familiar.
Mas com a ocorrência do coronavírus
impôs um afastamento [...] tristemente, professores e alunos tiveram que deixar de conviver. Por isso, órgãos do governo e sociedade
cobram das escolas a invenção de um novo
modo de ser, que se opõe a uma instituição
que existe há séculos.
Partindo da própria BNCC que diz que
a educação infantil “têm o objetivo de ampliar
o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades dessas crianças, diversificando e
consolidando novas aprendizagens, atuando
de maneira complementar à educação familiar”.
Em outro trecho reforça ainda dizendo
“para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades
entre a instituição de Educação Infantil e a família”, portanto cabe nossa reflexão acerca de
que escola e família devem caminhar juntas,
uma completando a outra, potencializando assim as aprendizagens. Diálogo é a chave nesse momento.

“Interação on line uma vez por semana
para manter o vínculo é suficiente”, afirma Carolina Velho, especialista da Organização dos
Estados Ibero Americanos (OEI) e da Rede
Nacional da Primeira Infância.Para bebês até 2
anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria não
recomenda nenhuma exposição às telas. Entre
2 e 5 anos, no máximo, uma hora por dia.

PROFESSORES E O ENSINO A
DISTÂNCIA
Os professores de início foram separados com tantas incógnitas, que foi necessário
um suspiro e suspiro e mais suspiros, até que
as ideias começassem a se organizar gradativamente.
Surgiram expressões sobre as demandas diferentes da educação infantil, palavras
como surpreendidas, adequação da faixa etária, garantia de vínculo, exposição a telas para
crianças tão pequenas, crianças na faixa etária
de 0 a 3 anos não é apropriado, mas então o
que fazer em meio a uma pandemia, a qual
teríamos que ficar em quarentena, não poderíamos circular ou trabalhar, devido a um vírus
que é fatalmente transmitido de pessoa para
pessoa, apenas por estarem no mesmo ambiente, deveria ser mantido o isolamento social.

Nós encontrávamos no início do ano
letivo, estávamos em meio a adaptação das
crianças, que aos poucos estavam se acostumando à rotina de 10 horas que ficam em
nossa unidade educacional, de início ficamos
de férias, ou o recesso de julho foi transferido
“A educação a distância é inadequada para março.
para ensino infantil”, sentencia a gerente de coE agora quando voltarmos o que será,
nhecimento aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Beatriz Abuchaim. “A ativida- inúmeras outras incógnitas surgiram, não voltade tem de ser concebida com a criança como remos tão cedo, ou seja, a quarentena se esprotagonista. Em frente à tela, ela é passiva e tendia e se estendia, e como vamos manter
não protagonista. Como é possível que a pró- os vínculos com nossos pequenos e com suas
pria escola aumente o tempo de tela da crian- famílias, que nem mesmo ainda estavam acosça?” Para ela, as instituições deveriam propor tumados conosco, estávamos em adaptação.
leituras e ajudar os pais a criar uma rotina para
os filhos no isolamento.
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Com crianças de 0 a 3 anos, e estávamos falando de EAD (educação a distância)
por meio de telas, computadores, celulares,
sendo que, nossos pequenos devem ao máximo evitar esse tipo de exposição, como já
falamos anteriormente, eles precisam de algo
concreto, do brincar, precisam ser protagonistas do seu aprendizado, e como iríamos fazer
isso, como envolveriam as famílias, a fim de
ajudá-los neste momento angustiante, trabalho
em casa (home office), cuidar da casa, dos filhos pequenos, e ainda assistir tela aula com
eles.

Cada professor tem sua realidade dentro de seu lar, mas sempre nos lembrando e
relembramos que de com a BNCC, o Currículo
da Cidade e agora norteados por outro material
a Trilhas da Aprendizagem que cada educando
recebeu em seus lares, começamos a elaborar
nossas aulas on-line, separa um canto de casa
para que cada produção fosse viável para as
famílias, e com utilização de materiais de fácil
acesso, para que os familiares pudessem reproduzir essas atividades do cotidiano escolar
sem que as crianças ficassem tão expostas a
estas telas.

Nós professoras também nos encontrávamos na mesma situação, como gravar aulas
que fosse atrativas e que ajudassem as famílias, como gravar aulas com os nossos filhos
tendo aulas, sem que estes nos atrapalhassem
ou como poderíamos inserir nossos filhos para
que os pais vissem que também estamos passando pelas mesmas angústias.

No entanto, estas produções têm sido
muito criativas, sucintas e práticas, não para
que os responsáveis façam o papel de professora, mas que possam interagir com seu filhos
(a) em casa, brincarem, cantarem, contar histórias; são várias sugestões que os professores
propõe as a famílias, para que não fiquem apenas no ócio do dia a dia, e nas preocupações
diárias.

Nosso maior preocupação era manter
o vínculo com as crianças e famílias e tentar
acalentá-las, a maioria da unidades educacionais, os CEIs, especificamente, que estamos
tratando neste artigo, fizeram vídeos de saudações com retomas de alguns poucos momentos vividos e agora se empenham em fazer atividades diárias com muitas dificuldades, sim,
mas principalmente com comprometimento
com nossos pequenos educandos, que também estão vivendo e passam por experiências
difíceis em casa, algumas vulneráveis, outros
trancafiadas sem espaço e neste momento tão
desafiadora para todos, o papel do professor
mesmo que a distância é muito importante,
com objetivo de acondicionar as famílias em
nossos braços, para que elas se sintam abraçadas mesmo que de longe, e para que nós
também possamos sentir o carinho de todos.

Os professores quase estão virando
youtubers, mas não o são, portanto, tiveram
que se preparar e desgastar para cumprir com
seu compromisso, horas trabalhadas em dobro,
desdobramento mental e físico começaram a
fazer parte da rotina de todos, gravando com
aulas com celulares, alguns tem alguém para
auxiliar, outros tiveram que dispor de algumas
ferramentas, como tripés, materiais pedagógicos, entre outros recursos, para que pudéssemos criar aulas interativas com as famílias.
Como sabemos precisamos garantir o
apoio das famílias neste momento, para que
todo o nosso trabalho não seja em vão, o site
(cer.sebrae.com.br/6-maneiras-de-garantir-o-apoio-da-familia-no-ensino-a-distancia) traz um
post de como conquistar o apoio das famílias
quando se trata de ensino a distância e conseguir estruturar um plano de aula eficiente, para
isso é importante desenvolver uma estratégia
de comunicação separamos seis dicas para
auxiliar você nesse processo. Vejamos:
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CONSCIENTIZE OS FAMILIARES

ACONSELHE OS PAIS A LIMITAR
O ACESSO A DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS

Explique os desafios que a modalidade
EAD oferece aos professores, quais as modificações são necessárias no ambiente residenSabe-se que nesse dado momento, na
cial e quais estratégias podem ser utilizadas ansiedade de deixarem os filhos mais pacíficos
visando garantir qualidade nas aulas. Além dis- os pais recorrem a TV, o wi-fi, YouTube, celular,
so, disponibiliza-se para tirar dúvidas e receber videogames e diversos outros obstáculos.
sugestões, proporcionando um diálogo rico entre escola e família.
Por isso, é essencial conquistar o apoio
da família no ensino a distância. Peça que os
CRIE HÁBITOS
pais limitem o acesso aos dispositivos eletrônicos a horários específicos, reforçando que
Estamos mais habituados a executar crianças de 0 a 3 anos devem passar o mínimo
atividades cotidianas de lazer e descanso den- possível expostas a telas, por este motivo que
tro de casa do que identificar o lar como um nossas atividades são direcionadas aos pais,
ambiente de aprendizagem. Desde que somos para que os mesmos façam com as crianças.
crianças, torna-se rotina vestir o uniforme, pegar a mochila com o material escolar e se desTRABALHE COM A FAMILIARIDADE
locar a um ambiente diferente, cuja dinâmica
é voltada aos estudos. E, ao chegar em casa,
Assim como a criação de outra rotina,
esse ciclo se fecha.
a familiaridade com alguns elementos também
torna mais fácil a mudança de ambiente para
Uma das formas de facilitar o processo os alunos, por ampliar o senso de identificaeducacional e conseguir o apoio da família no ção.
ensino a distância é criando hábitos e rotinas
dentro de casa, por isso se faz necessário conCRIE UMA COMUNICAÇÃO FORTE
versas rotineiras com os pais dos alunos para
COM OS PAIS
acompanhamento.

INCENTIVE A CRIAÇÃO DE UM
ESPAÇO DE ESTUDOS
Estruturar um ambiente específico para
os estudos dos alunos dentro de casa é muito importante para a qualidade das aulas e a
eficácia do programa de ensino. Ao solicitar o
apoio da família no ensino a distância, peça
que eles dediquem um momento voltado a
criar um espaço para os estudantes.

A mudança de ritmo das atividades na
escola para estudar em casa não será fácil, e
dificuldades aparecerão no meio do caminho.
Mudar hábitos e trabalhar um uma estrutura diferente é bastante desafiador. Por essa razão,
o apoio da família no ensino a distância deve
ir além da organização do tempo e espaço em
casa e passar pelo diálogo para a otimização
do processo.
Procure conversar com os pais e os
alunos e entender as dificuldades deles, quais
problemas estão enfrentando durante o processo. Comprometa-se com estes responsáveis
por seus alunos. Busque solucionar os obstáculos em conjunto com as famílias. Afinal, são
eles os responsáveis por acompanhar os alunos presencialmente.
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FAMÍLIAS E O ENSINO A DISTÂNCIA
Nota-se que muito importante e necessário pais e professores caminham juntos,
apoiando ações pedagógicas a serem realizadas em casa. Acrescento ainda que essa
mediação tecnológica feita pelo professor não
será para sempre. É apenas uma parada estratégica por conta de uma crise sanitária. Sendo
assim, breve estaremos no ambiente escolar e
retomaremos as atividades específicas.
Sabemos que se as famílias trabalharem em conjunto com as escolas, se existir esta
verdadeira parceria quem sairá ganhando será
em especial nossas crianças, tendo vista que
estarão realizando atividades dirigidas pedagogicamente, com intencionalidade, para seu
crescimento integral. Apesar de serem produções simples, feitas pelos próprios professores
em casa, os pais notam que seus filhos (as)
sentem falta do contato direto com o professor, e alguns pais têm dificuldade de acesso
as redes sociais, outros dificuldades em interagir nessas atividades, mesmo que simples
com seus filhos. Porém, alguns reconhecem a
importância e o esforço dos professores em
garantir estes laços que foram rompidos abruptamente por esta pandemia cruel.
Interessante se faz a fala de alguns familiares que conseguem acompanhar todos os
momentos os quais a escola se preocupa em
transmitir aos educando neste dado momento histórico, elogiam, ressaltam a importância
deste contato,mesmo que a distância, com o
intuito de mantê-lo ativo, ocupado, e sempre
procurando estimulá-los neste confinamento.

Tenho visto alguns vídeos maravilhosos
de algumas famílias que interagem conosco todos dias e isto é recompensador ao nosso trabalho, quando vemos os pequenos realizando
aquelas atividades que foram elaboradas por
horas, dias para que aquela família com suas
crianças pudesse desfrutar de momentos interativos juntos. De fato, isso é muito recompensador.
Os responsáveis em geral tem percebido que desde o inicio do isolamento social,
os filhos sentem falta do convívio com seus
colegas e professores, sentem faltar de se socializar, brincar, enfim de sair de casa, isto é
muito desafiador, querem neste momento atenção exclusiva dos pais, demandam mais tempo
dos pais, sendo que estes tem que trabalhar
em casa também, realmente não tem sido uma
tarefa fácil para as famílias.
Algumas sugestões para as famílias:
do ócio, surgem ideias criativas.
1. Atividades domésticas: Coloque um
banquinho na cozinha para a criança ajudar no
que puder; se tiver uma vassourinha pequena,
ela pode varrer também.
2. Brincando de imitar: Faça um teclado de papelão para que a criança brinque ao
seu lado, enquanto você trabalha em casa.
3. Registro: Escreva com seu filho o
que ele mais gostou e menos gostou do dia.
4. Arte: Deixe que o seu filho faça desenhos livremente em vez de pintar desenhos
que já estão prontos.
5. Tédio: Não tenha medo de deixar
a criança sem fazer nada, ela pode ter ideias
criativas no ócio.

Sabe-se também que muitos pais nem
mesmo acessam as redes sociais, ou as ferramentas disponibilizadas, como classroom, pois
dizem com fazem parte da primeira infância,
isto não é importante. No entanto, nós educadores estamos procurando de todos os meios
dialogar com todos, mas especial com estes,
com finalidade de conscientizá-los a importância desta troca de informações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos passando por um período bastante desafiador em razão de uma pandemia do
novo coronavírus, a COVID-19. Todos os setores estão sendo impactados, e, com a educação,
não é diferente.
O ensino a distância apresenta uma série de vantagens na educação e vem se tornando
bastante popular nos últimos anos. Porém, na educação infantil, não é nada popular, apesar desta modalidade permitir maior flexibilidade e conforto, envolve uma dinâmica muito diferente da do
estudo presencial. Para estudar de casa de forma bem-sucedida, é preciso bastante disciplina e
dedicação. E o pior de tudo estamos vivenciando um momento histórico
Aquelas escolas que já haviam passado por uma transformação digital saem na frente, com infraestrutura e metodologia adaptadas para o ensino a distância (EAD). Em especial
nota-se isso em escolas particulares, porém, algumas, não estamos generalizando, acabaram
por sufocar crianças e famílias com várias atividades on-line. Preocupando-se em não perder a
clientela, ou mesmo em querer demonstrar aos pais que pagam as mensalidades que estavam
trabalhando, fato este que fez com que algumas famílias até mesmo desistissem de continuar
com seus filhos matriculados, tendo em vista que esta faixa etária o ensino não é obrigatório.
Outras instituições, no entanto, tentam fazer o melhor com o que podem e se têm aventurado nas vídeo chamadas, na produção de conteúdo, dentre alternativas. Principalmente a as
escolas públicas encontram grandes dificuldades, tivemos que criar ferramentas, e nos reinventar diante deste novo cenário. Não tem sido fácil, mas já alcançamos grandes conquistas.
Sabe-se que para que haja aprendizado no ensino a distância são necessários dois
pilares: disciplina e concentração e isso é muito desafiador na educação infantil. Por isso, é extremamente importante garantir o apoio da família no ensino a distância.
Portanto, vimos no decorrer deste artigo grandes desafios que todos enfrentamos, escolas, professores família, a sociedade em geral, devido uma pandemia que se alastrou rapidamente de um canto ao outro do mundo. No entanto, estamos vencendo cada obstáculo gradativamente com muito diálogo e força de vontade e em especial a união e parceria de todos,
gostaria de deixar isto registrado.
E relatar minha experiência como professora de educação infantil da rede municipal de
São Paulo e mãe de aluno da rede, enfrente um mix de emoções e incógnitas que aos poucos
foram sendo respondidas e outras que ainda me questiono. Contudo, como professor procurei
parcerias, busquei me envolver, pesquisar formas pela quais eu conseguiria atingir meu público,
ou seja, meus alunos, tive uma rede de apoio muito boa, meus pares na unidade educacional, a
coordenadora pedagógica da unidade, todos estávamos ansiosos, posso dizer até mesmo medo
de como tudo iria funcionar, quais estratégias iriamos seguir e com nosso encontros estamos
criando nosso rotina e realizando nosso produções autorias com o objetivo de aproximar as
famílias e manter o vínculo.
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Como mãe de dois, uma menina de 6 anos e outro de 3 anos, também enfrentei desafios maiores, as dificuldades que em ajudar minha na alfabetização, senti muito a falta da aula
presencial, nesta fase tão importante primeiro ano do Ensino Fundamental, de início chegue
até pensar, como mãe, “por que minha filha não está na educação infantil”, não precisaria me
preocupar com tarefas, com nada. Entretanto, aos poucos, como uma retomada de consciência
percebi a importância não só do ensino remoto para as crianças do Ensino Fundamental, Médio
ou outro, mas como era de suma importância também na educação infantil, o contato com as
crianças, proporcionar atividades dinâmicas, fazer junto, e para que isto aconteça realmente há
um grande desgaste físico e emocional, que eu pessoalmente, estou passando e superando a
cada dia. Meu filho de 3 anos exige um pouco mais da minha atenção, até mesmo com relatei,
no subtópico famílias e a pandemia, eles querem nossa atenção, sentem falta do convívio com
outros quer familiares próximos, quer dos colegas e professores da escola. Ele ficou bem mais
agitado e isso dificultou com que eu trabalhasse em casa, por isso tive que criar inúmeras estratégias para conseguir desempenhar o papel de mãe, professora e dona de casa sem sair de
casa. Por vezes, parecia que eu estava presa em rede, sem ter como escapar, mas como de fato
tudo que passamos é um aprendizado. Venho crescendo como profissional e como mãe.
Dedico estes artigos as minhas colegas de turno, a minha coordenadora pedagógica, ao
meu marido, aos meus filhos, meu sobrinho que também enfrentou obstáculos com este ensino
remoto, e que mesmo assim me auxiliou com minhas produções. Minha menina tem sido minha
auxiliar em cada atividade que faço pra minhas crianças, e cada vez que meu filho vê um vídeo
da escola, se anima e quer mandar beijos e fazer corações para a prô, apesar de dizer que quer
ficar com a mamãe, virou meu agarradinho.

1293

Revista Educar FCE - 33 ª Edição - Agosto/2020

REFERÊNCIAS

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. “Coronavírus: a família de vírus que causou a pandemia de
COVID-19”; Brasil Escola.
SÃO PAULO, INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 01, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2019 DOC de
07/02/2019
SÃO PAULO (Município). Currículo da Cidade - Educação Infantil. São Paulo: SME/COPED, 2019.
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus.htm. Acesso em 18 de maio de 2020.
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/novo-coronavirus acesso em 18/05/2020.
https://cangurunews.com.br/educacao-infantil-e-ensino-remoto/ acesso em 31/07/2020.
https://cer.sebrae.com.br/6-maneiras-de-garantir-o-apoio-da-familia-no-ensino-a-distancia/ acesso em 31/07/2020.
https://porvir.org/pesquisa-mostra-o-sentimento-de-professores-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/ acesso em 31/07/2020.
https://www.ilhota.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/610674/codMapaItem/10955 acesso em 31/07/2020.

1294

Revista Revista
Educar FCE
- 33 ªFCE
Edição
Educar
- 33- Agosto/2020
ª Edição - Agosto/2020

VANDA MARREIROS DOS
SANTOS

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Brás Cubas
(2008); Especialista em Psicomotricidade pela Faculdade
Campos Elíseos (2020); Professora de Ensino Fundamental
Educação Infantil – na EMEF Professora Wanda Ovídio
Gonçalves.

1295

ª Edição
- Agosto/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 33 -ª 33
Edição
- Agosto/2020

A LUDICIDADE E A PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E IGUALITÁRIA

RESUMO: Este artigo tem como por objetivo apresentar e mostrar o papel da psicomotricidade
usando o lúdico para ensinar e aprender, na educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais e na educação de pessoas de diferentes poderes aquisitivo. As informações
desse artigo são baseadas no conteúdo publicado no site Psicologado, publicado em 2020
. Os resultados comprovam a importância da ludicidade e a psicomotricidade na educação
inclusiva e igualitária

Palavras-chave: Lúdico; Psicomotricidade; Educação Inclusiva; Igualdade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objeto de Estudo a Importância e o papel do Lúdico
através dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil inclusiva em conjunto com
a psicomotricidade para aprendizagem dos alunos de forma igualitária.

Segundo Fantacholi ([s/d], p.3), na educação de maneira geral, essencialmente na Educação Infantil os jogos e brincadeiras são uma potente ferramenta de aprendizagem experiencial,
visto que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social.
Para que este artigo fosse possível, foi realizado uma pesquisa bibliográfica do tópico
através de livros, revistas e websites no qual outros artigos e pesquisas foram analisados e estudados. Assim foi realizado um levantamento teórico objetivando a compreensão do conceito
lúdico dos jogos e brincadeiras e sua participação dentro do conceito da psicomotricidade procurando diagnosticar como os mesmos podem auxiliar na aprendizagem dos alunos da educação infantil e especial.
Nesta perspectiva a problemática trabalhada foi o lúdico na educação infantil e especial
e a importância dos jogos e brincadeiras para a aprendizagem do aluno juntamente com o conceito da psicomotricidade.
De acordo com Silva (2012, p.10), os jogos e as brincadeiras são essenciais para o
crescimento das crianças, tornando-as atividades apropriadas no processo de ensino e atividades de aprendizagem significativas para o conteúdo do curso. Porque permite concentração,
atenção e produção de conhecimento. O lúdico promove na educação infantil uma prática educacional do conhecimento de mundo, oralidade, pensamento e sentido, já a psicomotricidade
estuda o movimento e a capacidade motora de trabalhar o desenvolvimento de cada criança, na
sua individualidade.
Fantacholi ([s/d], p. 5), explica que 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.
Para o autor, o brincar é um recurso metodológico essencial que ajuda as crianças a
aprender na educação infantil. Os jogos ensinam o conteúdo de acordo com as regras, porque
permitem descobrir o ambiente ao seu redor, os jogos fornecem aprendizado de uma maneira
agradável e significativa e, assim, enriquecem o conhecimento.
Segundo Carvalho (1992, p.14), os jogos na vida da criança são essenciais, pois quando a criança brinca, explora, mexe e usa tudo aquilo que está a sua volta, através de esforços
físicos e mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, ela começa a sentir a liberdade de escolher e ser livre:
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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, 1996 p. 26).

Assim como os jogos, o brincar é essencial para o desenvolvimento da educação infantil,
pois, através desse jogo, as crianças aprendem a respeitar as regras e a beneficiar sua autonomia.
Segundo Fantacholi ([s/d p.6) o brincar se torna essencial no desenvolvimento da criança de maneira que as brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança
desde os mais funcionais até os jogos com regras. Jogos e brincadeiras são uma fonte inesgotável de diversão e interação emocional. Para aprender efetivamente, os alunos devem acumular
conhecimento e absorver conteúdo. Os jogos são um ótimo recurso para aprender.
Para Para aprender as regras, os jogos como as brincadeiras, despertam a atenção para
desenvolverem as características pessoais, sociais e além disso, ainda colaboram para a saúde
mental facilitando a socialização, comunicação e expressão de suas emoções (FANTACHOLI,
[s/d p.6).
Os professores devem estabelecer metas e objetivos a serem alcançados com os jogos
e brincadeiras para que a atividade tenha sucesso, assim introduzindo o lúdico na maneira como
as crianças aprendem, contribuindo para o seu crescimento tanto intelectual como pessoal (FANTACHOLI, [s/d]).
Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de colher
informações de autores que já abordaram o tema, para tratar e trazer de uma forma simples, a
informação de como o lúdico na psicomotricidade pode mudar a maneira de ensinar e de aprender. A divulgação do trabalho tem por objetivo proporcionar a visualização da importância dos
jogos e brincadeiras trabalhados de forma lúdica, principalmente na educação infantil e seus
benefícios para o ensino do país (FANTACHOLI, [s/d]).
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prazer e divertimento para todas as pessoas
envolvidas na atividade/ ação. O conceito de
Para Oliveira (2008), o conceito de atividades lúdicas está diretamente ligado ao
psicomotricidade é tido como uma ciência que ludismo.
estuda o ser humano através do seu corpo em
O Ludismo ou luddismo foi um ato removimento e sua relação com o seu mundo
interior e exterior, sendo possível defini-lo como volucionário de trabalhadores ingleses do ramo
a capacidade de determinar e coordenar men- de fiação e tecelagem, do início do século XIX,
entre os anos de 1811 e 1812, nos primeiros
talmente os movimentos do corpo.
movimentos da Revolução Industrial, e que se
Assim, para o autor (2008), essa ci- tornou notável pela destruição de máquinas
ência está relacionada com o processo de ma- como forma de protesto, sendo eles contrários
turação, no qual o corpo é a origem das aqui- aos avanços tecnológicos, os ludistas protestasições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo vam contra a substituição da mão-de-obra husustentada pelo movimento, intelecto e afeto, mana por máquinas (OLIVEIRA, 2008).
assim sendo a capacidade psíquica do homem
Na educação o ludismo representa o
de realizar movimentos, através da atividade
psíquica que transforma a imagem para a ação divertimento, ou seja, atividade relacionadas
em estímulos para os procedimentos muscula- com jogos e com o ato de brincar.Os conteúdos lúdicos são extremamente essenciais na
res do corpo.
aprendizagem e devem ser protegidos por lei.
É possível dizer que a psicomotricida- Isto porque é muito importante mostrar para as
de basicamente significa: usar uma concep- crianças a noção que aprender pode ser dição de movimento organizado e integrado, de vertido e não apenas uma obrigação chata e
acordo com as experiências vividas pelo ser monótona (OLIVEIRA, 2008).
humano, individual, cuja ação é o resultado da
As iniciativas lúdicas nas escolas essua experiência própria e única, linguagem e
timulam a criatividade, e contribuem para o
socialização (OLIVEIRA, 2008).
desenvolvimento intelectual dos alunos, indeInicialmente, a psicomotricidade focava pendentemente de suas limitações, sejam elas
apenas no desenvolvimento motor. Posterior- físicas ou mentais, intelectuais ou emocionais,
mente, abrangeu o estudo da relação entre o de raça, origem, e/ ou condição social. Um texdesenvolvimento motor e o intelectual da crian- to ou discurso lúdico, é uma produção cultural,
ça e só agora estuda a lateralidade, a estrutura- onde se vê capaz de divertir e entreter o leição espacial, a orientação temporal e as suas tor ou ouvinte. É de extrema importância para
relações com o desenvolvimento intelectual da chamar a atenção e para persuadir outras pessoas. A importância da psicomotricidade e da
criança (OLIVEIRA, 2008).
ludicidade (OLIVEIRA, 2008).
A etimologia da palavra, segundo a deConforme Santos (2009) durante muito
finição de vários dicionários, é “Psicomotricidade”: prefixo grego psico (psyché = alma, espí- tempo e mesmo nos dias de hoje, a indiferenrito) foi atribuído ao estudo da mente humana e ça, de muitos ao ambiente escolar ainda se
a palavra motriz, por sua vez, está relacionada faz presente, pelo uso do lúdico no ensino das
a movimento. O conceito de lúdico, por sua crianças. O brincar era e é tratado como uma
vez, é uma palavra adjetiva do sexo masculino atividade não importante que não se enquadra
com origem no latim ludos que representa jo- nos padrões de ensino. O autor ainda traz que
gos e divertimento. Um exercício lúdico é uma a escola prioriza a disciplina e o silêncio, assim
atividade de entretenimento, que deve fornecer como a criança ainda precisa ser obediente ao
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professor, passiva e imóvel em sala de aula,
para que não haja bagunça. Isso contraria os
objetivos que muitos educadores pregam em
que se valoriza a criança como um ser ativo.

[...] podem colaborar na formação do indivíduo de forma ampla, proporcionando o desenvolvimento em outros aspectos, como físico, intelectual, social, afetivo,
ético, artístico. Este desenvolvimento pode ser obtido
através de situações comuns decorrentes da aplicação
de jogos como o exercício da vivência em equipe, da
criatividade, imaginação, oportunidades de autoconhecimento, de descobertas de potencialidade, formação
da auto-estima e exercícios de relacionamento social
(DOHME, 2005).

Na visão de Santos (2009), podemos
identificar como um bom exemplo, que ainda
há uma certa relutância das pessoas para entender o lúdico e sua importância, principalmente por se confundir “bagunça” e “criativiAssim como Le Boulch (1987) que resdade”, essas sendo muitas vezes confusas e
salta que “é partindo de um desenvolvimento
erroneamente identificadas nas crianças.
funcional metódico que facilitam as aprendizagens específicas”. Ou seja, a educação psicoDe acordo com Oliveira (2008) ao brinmotora desempenha um papel central já que
car, afeto, motricidade, linguagem, percepção,
representação, memória e outras funções cog- ela termina no ingresso a uma imagem do cornitivas estão profundamente ligadas umas às po operatório, condição da disponibilidade pesoutras. O ato de brincar favorece o equilíbrio soal em relação ao meio material e humano.
afetivo da criança e contribui para a apropria- Ressalta ainda, que a educação psicomotora
nas escolas deveria desenvolver nas crianças,
ção dos signos sociais.
uma postura correta frente à aprendizagem de
De acordo com Fortuna (2001) uma caráter preventivo do desenvolvimento integral
proposta lúdica educativa torna-se um desa- do indivíduo, frente a várias etapas de crescifio à prática do professor, pois além de sele- mento.
cionar, preparar, planejar e aplicar os jogos, o
DOS OBJETIVOS DA
professor ainda precisa participar no decorrer
do jogo, se necessário jogar e brincar com as
PSICOMOTRICIDADE
crianças, mas sempre observando, no seu decorrer, as interações e trocas de saberes entre
Nesta concepção, podemos identificar
eles, “brincar e aprender ensinam ao professor, alguns dos objetivos da psicomotricidade na
por meio de sua ação, observação e reflexão, educação e como esses objetivos estão diretaincessantemente renovadas, como é o que o mente ligados ao comportamento da sociedade como um todo. Muitos desses objetivos são
aluno conhece”.
necessários na busca de um mundo melhor,
Ainda de acordo com Fortuna (2001), ou ideal, onde as pessoas se conhecem mais
por outro lado, observa que em uma sala de e entendam mais uns aos outros. Habilidades
aula ludicamente inspirada, convive-se com a desenvolvidas na infância podem determinar
aleatoriedade, com o imponderável, o professor como uma geração inteira irá conduzir o mundeixa de lado o “ego” de ser o centro detentor do e suas regras (LE BOULCH, 1987).
do conhecimento e ao controle onipotente e
Espera-se que esses conceitos de uma
reconhece a importância da criança ter uma
educação inclusiva e focada no desenvolvimenpostura ativa nas situações de ensino, sendo
to emocional tanto quanto no intelectual possa
ela mesma o sujeito de sua aprendizagem, e a
trazer mudanças significativas para o nosso
sua espontaneidade e a criatividade estão em meio e nosso futuro. Segundo Galvão (1995) a
constantemente desenvolvimento e motivação. psicomotricidade, em sua ação educativa, tem
Outro autor que fala sobre o lúdico, foi Dohme como por objetivo atingir a organização psico(2005), onde identificou que além de o jogo motora da noção do corpo como marco espaser uma atividade interessante, ela transmite ço temporal do “eu” (entendido como unidade
conteúdos na qual:
psicossomática).
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Para o autor (1995), esse marco é esA educação psicomotora no ensino
sencial ao processo de conduta ou de apren- fundamental segundo Le Boulch tem três objedizagem, pois, busca conhecer o corpo nas tivos principais, que são:
suas múltiplas relações: perceptiva, simbólica
e conceitual, que constituem um esquema re• Enfatizar a aquisição de certo núpresentacional e uma vivência indispensável à
mero de conhecimentos e de habiliintegração, à elaboração e à expressão de nosdades, através de uma transmissão
sos atos ou gestos intencionais
cultural;
• Manter e desenvolver as possibiAinda, segundo Galvão (1995) a psicolidades de descoberta, criação e
motricidade pode ser vista como a ciência que
imaginação da criança;
estabelece a relação do homem com o meio
• Trabalhar no modo de aquisição,
interno e externo: Psicomotricidade é a ciência
desenvolvendo as possibilidades
que tem como objeto de estudo o homem atrafuncionais da criança tanto no plano
vés do seu corpo em movimento e em relação
físico como no intelectual.
ao seu mundo interno e externo.
Tendo esses três objetivos, parte-se enOu seja, aqui Galvão explora o concei- tão para uma busca no desenvolvimento psicoto da importância de se aprender a ciência do afetivo, funcional metódico, e aquisições instrunosso meio interno e externo, do nosso espaço mentais e de conhecimentos. Onde no primeiro
e movimentos e do espaço ao nosso redor e são trabalhados os jogos e expressões motoras
do espaço dos outros que nos rodeiam.
espontâneas, e atividades artísticas, no segundo, a educação psicomotora metódica utiliza
Já, para Le Boulch (1983), outro autor atividades despertadoras; e no último é trabaque estuda a psicomotricidade, ele justifica sua lhado a escrita, leitura, cálculo e matemática,
ação pedagógica colocando em evidência a habilidades motoras utilizadas nos esportes e
prevenção das dificuldades pedagógicas, dan- o conjunto dos conhecimentos escolares (LE
do assim a importância a uma educação do BOULCH, 1983).
corpo que busque um desenvolvimento completo da criança, tendo como papel principal na
Outro autor que define o objetivo da psiescola preparar seus educandos para a vida.
comotricidade é Gonçalves (2011) que define:
a Psicomotricidade tem o objetivo de enxergar
Ele utiliza métodos pedagógicos reno- o ser humano em sua totalidade, nunca sepavados, procurando ajudar a criança a se de- rando o corpo (cinestésico), o sujeito (relaciosenvolver da melhor maneira possível, contri- nal) e a afetividade. Sendo assim, o conceito
buindo dessa forma para uma boa formação da psicomotricidade, por meio da ação motora,
da vida social de seus alunos. Para atingir esse estabelece o equilíbrio desse ser, dando lhe
objetivo, a educação psicomotora procura tra- possibilidades de encontrar seu espaço e de
balhar como foi descrito acima, na prevenção se identificar com o meio do qual faz parte.
de problemas de dificuldades escolares de várias origens, como: afetividade, leitura e escrita,
atenção, lateralidade e dominância lateral, matemática e funções cognitivas, socialização e
trabalho em grupo (LE BOULCH, 1983).
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DOS OBJETIVOS DO LÚDICO
Para Gonçalves (2011), pode-se listar
os objetivos do lúdico nas escolas como abaixo:
• Desenvolver habilidades para a
aprendizagem se efetivar;
• Promover a interação social;
• Promover o desenvolvimento de habilidades intelectivas;
• Promover a igualdade entre todos,
respeitando suas diferenças;
• Incentivar a criatividade e o potencial natural de cada criança na sua
individualidade;
• Respeitar o desenvolvimento particular e único de cada indivíduo, isto
é, respeitar a limitação de cada um,
sabendo que todas as pessoas são
seres únicos e por isso aprendem e
se desenvolvem de maneira única e
individual;
• Incentivar o lazer junto com o aprendizado, não separando uma coisa
da outra;
• Respeitar e proteger o direito da
toda criança de ser criança e viver o
lúdico e a brincadeira, independentemente de suas condições sociais,
intelectuais, emocionais, ou qualquer outro motivo de discriminação
(GONÇALVES, 2011).

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
PSICOMOTRICIDADE
Segundo pesquisas apresentadas no
site “PSICOMOTRICIDADE e EDUCAÇÃO INCLUSIVA” (2020), A psicomotricidade tem um
papel muito importante na educação inclusiva
porque ela promove o desenvolvimento de habilidades emocionais, intelectuais e motoras
em diversas etapas da vida do ser humano.
Isso quer dizer que essa ferramenta pode auxiliar na educação de uma forma mais completa
e individual.

Todos nós somos seres diferentes e
por isso temos capacidades e limitações diferentes, isso significa que, mesmo uma pessoa
com autismo por exemplo, pode ter um dificuldade em algo, que outra criança não tenha,
porém a situação é a mesma se invertermos
para outros tópicos, por exemplo: uma criança
sem o diagnóstico de uma doença ou condição pode ter muita dificuldade em matemática,
e outra com algum diagnóstico, muita dificuldade em história, isso não quer dizer que ambas
são ruins ou não tenham potencial (PSICOMOTRICIDADE e EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2020).
Cada qual tem sua limitação e sua vocação, e a maneira da psicomotricidade de lidar com isso é justamente desenvolver todas as
habilidades do potencial na sua individualidade
de cada criança. Indo um pouco mais além,
o papel da psicomotricidade na educação inclusiva também é essencial porque desenvolve
e trabalha nas habilidades que “geralmente”
são deixadas de fora na educação tradicional,
como por exemplo, desenvolve habilidades de
convívio na sociedade, de se aprender o seu
espaço pessoal e o espaço do outro, assim
fica muito mais fácil liderar crianças para que
cresçam sabem e identificando a diferença de
cada um, mas respeitando-as e não limitando-as ou julgando-as. As diferenças existem e não
se deve negá-las, mas entendê-las e integrá-las
(PSICOMOTRICIDADE e EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2020).

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O LÚDICO
De acordo com estudos apresentados
no site “SIGNIFICADOS” (2020), a psicomotricidade, assim como o lúdico, também desenvolve na criança habilidades importantes para
o desenvolvimento além do intelecto. Primeiramente, vemos que o lúdico auxilia no processo
de aprendizagem, porque desconstrói a ideia
de que aprender é difícil e entediante. Aprender
pode e deve ser divertido.
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As crianças são criativas e cheias de
vontade de aprender coisas novas todos os
dias, e o lúdico incentiva isso ao máximo, mas
também quebra o padrão de uma educação
tradicional e quadrada na qual apenas o intelecto é valorizado, onde apenas notas de provas determinam se uma criança é ou será bem
sucedida na vida (SIGNIFICADOS, 2020).

sível identificar que de maneira geral as pessoas compreendem mais e mais a cada dia a
importância e a diferença que uma educação
inclusiva pode fazer na sociedade.
Assim, é preciso proteger e lutar pelo
direito de as crianças serem crianças e vivenciarem o lúdico, independentemente de suas
condições, para que no futuro as diferenças sejam aceitas e compreendidas. E que haja mais
adultos lutando para uma educação igualitária
para todos em todos os lugares (SIGNIFICADOS, 2020).

A educação tradicional está fadada a
desenvolver pessoas que não sabem lidar com
as suas emoções e que determinam o sucesso ou fracasso de acordo com bens materiais
ou títulos durante a vida. E claro, desenvolver
o intelecto é importante, porém não mais ou
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
menos do que o emocional e o psicológico.
Todas essas habilidades devem trabalhar em
O procedimento metodológico usado
conjunto e devem ser igualmente desenvolvi- neste artigo é essencialmente baseado em
das, respeitando a aptidão de cada um, indivi- pesquisa bibliográfica de abordagem descritidualmente (SIGNIFICADOS, 2020).
va e documental.
E claro, além de o lúdico também desenvolver e ajudar no processo de aprendizagem de matérias e conhecimentos intelectuais,
o lúdico também tem como objetivo desenvolver o lado humano de respeito as diferenças,
e isso é essencial para a educação inclusiva,
pois transforma crianças que sabem brincar
com os outros respeitando os, em adultos mais
compreensíveis e empáticos. Tudo o que precisam nos dias de hoje (SIGNIFICADOS, 2020).

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, teórica, exploratória, explicativa, bibliográfica, documental,
qualitativa, quantitativa, etc. O artigo foi inteiramente escrito por pesquisa em livros e websites que abordam o tema de forma explicativa.

Se olharmos para trás na história vemos
como a educação e seu modelo de educar tem
influência direta em como as comunidades irão
se desenvolver no passar dos anos. É possível identificar por exemplo, situações onde o
racismo é maior, diretamente na maneira como
as crianças são educadas. Principalmente por
exemplo (SIGNIFICADOS, 2020).
Para essas pesquisas (SIGNIFICADOS,
2020), muitas vezes vemos adultos frustrados
ou cheios de ódio, como homofóbicos, onde
se vê uma educação difícil ou muito rígida, ou
muito alienada com o restante do mundo. Claro, não é uma regra, e há muito espaço para
estudos e pesquisas nessa área, mas é pos1303
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode se concluir que há ainda um caminho muito longo para ser percorrido, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, para alcançar uma educação inclusiva que
tenha igualdade entre todos, mas é possível afirmar que estamos um pouco mais próximos de
alcançá-la do que nas gerações anteriores.
Já chegamos muito longe para mudar muitas percepções erradas sobre a educação
inclusiva, e há ainda muito a aprender. O lúdico e a psicomotricidade podem juntos fazer uma
revolução necessária na maneira como ensinamos as crianças e como ensinamos pessoas a
serem sociáveis.
Isso vai muito além de se aprender matemática ou história, isso inclui também aprender a sermos empáticos uns com os outros, a sermos compreensíveis com o nosso próximo, a
aceitarmos as limitações que cada um de nós carrega dentro de si. O lúdico e psicomotricidade
pode ensinar uma geração inteira a mudar a maneira como nos vemos e vemos o outros, com
um olhar menos julgador e mais curioso, com um olhar menos amargo e sim como olharmos
mais para nós mesmos.
Além de ensinar as crianças que o professor não detém um conhecimento único, mas
que ele aprende tanto quanto ensina, que eu como pessoa individual posso ensinar algo e
aprender em troca e está tudo bem não ter o conhecimento técnico de tudo mas o conhecimento
humano e emocional.
Principalmente quando se trabalha com a educação inclusiva é preciso primeiramente
identificar a diferença, e não a ignorar. Não adianta colocar todas as pessoas dentro uma “caixinha” única de aprendizado. Cada qual tem a sua habilidade e processo de desenvolvimento.
Todos nós temos potencial, mas de maneiras únicas e individuais, e precisamos aceitar isso e
compreender que está tudo bem.
Hoje através desses autores citados e estudos sobre o tema, podemos identificar uma
necessidade grande para desenvolver pessoas e não só “profissionais”, a educação inclusiva
significa desenvolver pessoas melhores e não apenas seguidores. O futuro da educação está
em ensinar pessoas que pensam e criam e questionam. Só assim transforma-se uma sociedade
para melhor.
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A PROBLEMÁTICA DE ESTIGMATIZAÇÃO DO
TDAH NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Através deste procura-se propor uma reflexão sobre a quebra de paradigma relacionada ao TDAH, assim com repensar a prática docente e a construção de saberes. Sob este
prisma mais humanizante tende-se a construção de um convívio de respeito às diferenças e
com a diminuição dos estigmas.

Palavras-chave: TDAH; Prática Docente; Construção de Saberes; Respeito às Diferenças.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais onde o processo inclusivo é uma realidade dentro de nossas escolas
torna-se essencial a retomada da reflexão em prol de uma prática pedagógica que
possa alavancar as potencialidades dos alunos. Sem este repensar mais aprofundado
dentro da temática pertinente ao universo das especificidades das deficiências o espaço educativo
fica sem condições para uma ampliação de saberes tão necessárias para a melhoria da prática
pedagógica. A escola inclusiva requer novas posturas e a aquisição constante de saberes, pois, esta
deve ser capaz de variar metodologias de forma que os educandos consigam avançar nos estudos,
sobretudo, os portadores de TDAH.
Obstantemente deve promover condições para a implantação da inclusão efetiva de modo
que a escola seja um ambiente acolhedor e propulsor, um espaço que esteja preparado para receber os alunos indistintamente, independentemente do quadro de limitação. A escola precisa se tornar
um espaço democrático e aberto ao conhecimento, de forma que os protagonistas tenham plenas
condições de ensinar e aprender:
O sistema educacional brasileiro, atualmente, ainda está organizado de modo a propiciar que muitos alunos se
deparem com o fracasso escolar. Várias escolas não possuem estrutura física básica, adequada para receber os
alunos, as salas de aula são superlotadas, os professores são mal pagos e muitos tiveram uma formação inadequada (RAMOS, 2012, p.32).

Sendo assim, nota-se que o desafio de lidar com todas as mazelas da escola são gigantescas,
no entanto, a pluralidade do alunado deve ser o foco principal, pois, ninguém deve ficar à margem da
aquisição de saberes, inclusive os portadores de TDAH.
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tem impactado na maioria dos
encaminhamentos a serviços especializados, devido a inadequação dos alunos na fase inicial da vida
escolar. Esta é baseada tanto na falta de suporte como na inexistência ou escasso investimento na área
da educação inclusiva. Outro ponto não menos importante é a ligada a formação dos profissionais que
irão atuar com este público-alvo dentro das escolas.
Cabe ressaltar que o TDAH interfere de maneira significativa, pois os alunos não conseguem
manter atenção necessária para o aprendizado, uma vez que a carga horária e as atividades exigem
um foco mais prolongado em determinadas tarefas. “A prevalência do Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade é estimada em 3-7% entre as crianças em idade escolar” (DSM- IV- TR, 2002, p.116).
A escola frequentemente é responsável pela suspeita da existência do quadro do TDAH, no entanto, deve-se tomar o cuidado com o rótulo, para que não se torne comum os pré-conceitos, pois nem
todas as crianças com dificuldade de se concentrar e hiperativas possuem o transtorno. É necessário,
no entanto, um respaldo de conhecimentos significativos para que não ocorra uma patologização dos
discentes. Esta apropriação de repertório docente capacitará o profissional para as atuais demandas
requeridas pelo processo inclusivo dentro das escolas (DSM- IV- TR, 2002, p.116).
Caso se tenha uma possibilidade real dentro da perspectiva de um aluno ser TDAH, deve-se
prosseguir com os encaminhamentos. Estes devem ocorrer precocemente, quanto antes o aluno é direcionado para a confirmação do quadro, melhor é o processo de adequação do indivíduo e da escola
com este (DSM- IV- TR, 2002, p.116).
Dentro desta realidade uma mudança de posicionamento do professor e da instituição escolar
promoverá condições para que seja implantado o suporte adequado para futuras ações, num trabalho
multidisciplinar conciso. Sendo assim, é necessário que a escola possa construir um espaço de aquisição de conhecimentos e um ambiente acolhedor que respeite a multiplicidade dos alunos.
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TDAH: UMA BREVE CONCEITUAÇÃO
O TDAH consta na atualidade no quadro de transtornos do Manual de Doenças Mentais (DSM), documento norteador tanto na área
médica quanto de suporte para a educacional:
[...] o TDAH, que é caracterizado como um transtorno
mental, um desequilíbrio químico em neurotransmissores, constitui-se como um problema sério, porque impede a criança de executar as atividades cotidianas que
lhe são exigidas, principalmente pela escola, e de se
relacionar com os demais (BARBARINI, 2011, p.100).

De modo geral, existe uma falta de
adequação significativa dos alunos, pois, as
funções cerebrais não respondem as demandas exigidas pela escola. A criança acaba se
destoando dos demais não só em nível de
aquisição de conhecimentos como afeta de
maneira significativa as relações interpessoais.
De acordo com Barbarini (2011, p.95) essas
disfunções cerebrais são causadas por falhas
nas áreas responsáveis pela organização, atenção e impulsividade, decorrentes do sistema
de neurotransmissores.
De acordo com o DSM-IV-TR (2002,
p.115), não existe características físicas marcantes relacionadas ao transtorno, podendo
ser observadas em número maior do que da
população em geral algumas pequenas anomalias, tais como, hipertelorismo, orelhas com
inserção e palato exageradamente arqueado.
O TDAH vai impactando num aspecto relacional complexo dos portadores com o
meio em que vivem, sendo estas taxadas de
variadas formas uma vez que sua linguagem
relacional está aquém das respostas exigidas
socialmente. “Considerada “avoada” e não raramente “estabanada” parece “viver no mundo
da lua” e quando adolescente, geralmente assume limites desafiadores “enfrentando” seus
pais” (ANTUNES, 2001, p.21).

escola como dentro de suas casas. Enfrentamentos, podem surgir pois as situações e os
fracassos impulsionam atitudes defensivas que
muitas vezes são vistas como rebeldia. Como
evidencia Barbarini (2011, p.100) são frequentemente notados nestes indivíduos os comportamentos agressivos e impulsivos. Consequentemente, as relações sociais, principalmente,
na escola são complexas, pois, existe uma rejeição destes devido ao seu comportamento.
Constantemente, devido às disfunções
comportamentais é frequente as notificações
pela direção no tocante às relações conflituosas nas vivências escolares. A falta de um diagnóstico promove rótulos nestes como crianças
sem limites, sendo assim, é necessário estar
atento aos sinais, pois, nenhum estigma ou
juízo deve ser emitido sem o conhecimento
das possíveis causas destes comportamentos
(BARBARINI, 2011, p.100 )

CLASSIFICAÇÃO DO TDAH
O TDAH como um desequilíbrio funcional do cérebro pode surgir através de vários
fatores, inclusive, hereditários ou teratogênicos.
Sendo assim, não são catalogados num diagnóstico simples, pois, o acometimento dessas
disfunções são ímpares, dependendo de indivíduo para indivíduo: “O Transtorno de Déficit
de Atenção/ Hiperatividade é encontrado com
maior frequência nos parentes biológicos em
primeiro grau de crianças com Transtorno de
Déficit de Atenção/ Hiperatividade do que na
população em geral” (DSM-IV-TR, 2002, p.
117).

Obstantemente, neste manual já se evidencia a predisposição genética de algumas
pessoas para a manifestação de quadros onde
existe a ocorrência do TDAH. No entanto, esta
condição não deve ser considerada a única
prerrogativa desta disfunção. Existem várias hipóteses para as causas e que servem para sisMuitas vezes se comportam de maneira tematizar a etiologia desta disfunção, a ciência
destoada das comandas assinaladas nas ativi- se debruça para poder angariar o máximo de
dades propostas, tanto em ambientes como a conhecimentos sobre o funcionamento e ca1309
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racterísticas singulares de diferentes origens e
As definições acima dos níveis
do
TDAH,
estão
vinculadas às características
consequentemente nas graduações dos sujeida disfunção que vem a ser os fatores abaixo
tos portadores (DSM-IV-TR, 2002, p. 117).
elencados:
Hiperatividade;
De acordo com Antunes (2001) o transImpulsividade;
torno também está relacionado a ocorrência
Desatenção.
de alguns traumatismos no período do parto
e cita também alguns distúrbios e disfunções
Estas três características são responsádo fígado, coração, pâncreas e rins ocorridos
durante a infância. O mesmo autor também evi- veis pela graduação dos níveis de TDAH, uma
dencia a ocorrência de epilepsias e hipertireoi- vez que podem ocorrer em graduações diferentes, estas impactam de maneira diferenciada
dismo como uma das possíveis causas:
no quesito funcionalidade cerebral. A intensidaNão existem características físicas específicas associa- de destes são analisados através de estudos
das com o Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperati- de longa duração, onde nota-se a ausência ou
vidade, embora anomalias físicas menores (p. ex., hi- existência destes e em que níveis estão interlipertelorismo, palato exageradamente arqueado, orelhas gados. Parte deste estudo a grande variedade
com inserção) possam ocorrer em uma proporção superior à população em geral (DSM-IV-TR, 2002, p.115). de níveis diferentes de TDAH, ou seja, cada sujeito acometido desta disfunção requer um diParafraseando Antunes (2001), existem recionamento adequado, não existe tratamento
evidências também do TDAH estar associado único (DSM, 2002).
a fator de alcoolismo da mãe e a ingestão de
chumbo na infância tenra até por volta dos
três anos de idade. Sendo assim, como pode-se observar que a causa para o surgimento
desta disfunção é multifatorial. O processo de
diagnóstico deve levar em consideração toda
esta gama de possibilidades e somente a partir
deste traçar o perfil e a intensidade das suas
manifestações.

A complexidade do estudo deve estar
vinculado a uma equipe multidisciplinar, e neste processo deve incluir o profissional da área
da educação. A escola pode ser um parceiro
crucial para não só evidenciar a possibilidade
da existência do TDAH, mas principalmente colocar-se como um suporte para as adequações
e inserção deste aluno em práticas otimizadas
visando o desenvolvimento pleno das potenciaO DSM (2002) trata da importância este lidades (DSM, 2002).
				
distúrbio ser diagnosticado na primeira infânTDAH: NOVOS PARADIGMAS
cia, e este deve ocorrer através da observação
dos comportamentos crônicos num processo
Na correria das relações deste mundo
de no mínimo seis meses. Ou seja, o processo
de confirmação só deve ocorrer através desta globalizado o que se vê é o andar frenético
etapa processual de levantamento de causas, de uma sociedade que impõe aos professores
limitações e características classificados pelo um olhar cada vez mais atento com relação ao
ritmo do processo educativo. A escola inclusiDSM em três tipos específicos, sendo eles:
va já não segrega alunos, que anteriormente
Transtorno de Déficit de atenção/ frequentavam somente as denominadas escolas especiais, não que estas ainda não exisHiperatividade, Tipo Combinado;
Transtorno de Déficit de atenção/ tam, no entanto, a escola agora mais do que
Hiperatividade, Tipo predominantemente Desa- nunca é plural em todos os sentidos. Como
tento;
exemplo, de escolas especiais são as APAEs
Transtorno de Déficit de atenção/ (Associação de Pais e amigos dos Alunos ExHiperatividade, Tipo predominante Hiperativo cepcionais), que durante um tempo era a única
(DSM, 2002).
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oportunidade das pessoas com certas limita- protelar com prejuízos de aprendizagens e fações ter acesso ao mundo do conhecimento e cilitar adequações relacionais. Obstantemente,
socialização (CALIMAN, 2010, p.52).
mesmo com o cenário crescentes das diversas facetas do alunado que imprimem novas
Com a evolução das diretrizes interna- demandas, a escola não deve se privar de atucionais e os diversos acordos em prol do res- ar como facilitador dos processos cognitivos
peito da pessoa humana para além de qualquer dos alunos, tenham eles transtornos, dificuldatipo de discriminação a inclusão em escolas se des ou até mesmo somente falta de disposição
tornou paupavel e real. No entanto, de maneira para o aprendizado. Essas interveniências da
não tão efetiva os cursos de graduação não escola exige uma profissional altamente aberconseguiram suprir os conhecimentos na mes- to a aprendizagens, uma vez que a formação
ma medida do avanço da legislação.
básica do professorado não consegue suprir
todos os conhecimentos necessários, o profesNa contrapartida a ciência já tinha como sor dentro desta ótica necessita se posicionar
objeto de estudos as diferenciações e uma ca- disposto aos desafios da profissão (BARBARItalogação de inúmeras deficiências que passa- NI, 2011, p.99): “Atualmente, a loucura cedeu
rá a ser úteis para uma classe mais ampla de lugar às doenças, aos transtornos mentais e
professores, uma vez que o acesso às escolas às mais diversas denominações referentes às
foi ampliado para os alunos em escolas regu- suas manifestações, como o TDAH” (BARBAlares: “A história oficial do TDAH conta que, na RINI, 2011, p.99).
literatura médica, ele foi primeiro um defeito do
controle moral. O cenário de sua aparição foi
Segundo Barbarini (2011, p.113) poa capital inglesa na virada do século XIX, mais de-se observar que o TDAH dentro da atualiespecificamente, o King ́s College Hospital, no dade partiu de um modelo social construído
ano 1902” (CALIMAN, 2010, p.52).
na inadequação dos indivíduos as demandas
				
emergentes. Muitos são os desafios almejados
Dentro deste prisma surgiram diversas com relação ao TDAH dentro das escolas, a
discriminações dentro da área da ciência, a baixa qualidade dos cursos de formação de
doença mental passou a ser subdividida em professores não consegue dar um suporte tevárias categorias, dentre elas o TDAH. A hu- órico adequado às necessidades desta nova
manidade do conhecimento, das inovações escola.
multifacetadas, das disfunções cerebrais em
vários transtornos e à medida que o procesCabe notar também que como postuso inclusivo foi se tornando realidade, a escola la Barbarini (2011, p.102) a problemática do
não conseguiu apropriar das demandas cada TDAH transcende os muros da escola, sendo
vez maiores com relação a sua responsabilida- necessário o aporte da ciência, sem a qual não
de: “É com a Educação Infantil que com maior se consegue tratar as desarmonias químicas
intensidade se manifestam os problemas de destes alunos. Isto é, o diálogo da escola com
hiperatividade e de deficiência da atenção e a existência do transtorno deve se basear na leé também durante essa fase de escolaridade gitimação de uma rede de colaboradores sem
que mais tempo se tem para cuidar do proble- os quais o aluno não conseguirá prosseguir na
ma” (ANTUNES, 2001, p.39).
sua jornada escolar.
				
A responsabilidade da escola deve ir
Cabe ressaltar que muitos alunos prede encontro às potencialidades e direcionar cisam estar inseridos em processos medicasuas práticas tendo em vista a multiplicidade mentosos para facilitar o tratamento adequado,
dos alunos, estar atento a sinais é um destes dentro da escola os professores são essenciais
aspectos essenciais para não enfraquecer e para o acompanhamento dos sinais, pois, a
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dosagem pode interferir nas rotinas. Os professores devem ter um registro de observações
baseados na predisposição e no foco destes
alunos nas atividades, pois, muitas vezes o profissional da área da saúde modifica a dosagem
inúmeras vezes durante o processo (BARBARINI, 2011, p.102).
A escola também precisa estar consciente desta nova ordem imposta pelos diversos transtornos e deve estar disposta a assumir
responsabilidades e trabalhar de forma colaborativa com outros setores da sociedade, pois,
a criança portadora de TDAH necessita deste
acompanhamento plural e especializado por
parte da sociedade. Sendo assim, dentro da
perspectiva da inclusão os professores precisam almejar novos paradigmas, pois, a escola
atual direciona sua prática na inserção efetiva
dos alunos, com ou sem transtornos, cabe a
esta adequar suas metodologias e redes de
suporte para que os indivíduos consigam alcançar a integralidade proposta pela educação
nacional (BARBARINI, 2011, p.102).

nho necessário, trazendo dignidade na medida
que diminui as limitações destes. O professor
necessita ter a curiosidade e vontade docente
de se aprofundar em conhecimentos, sem os
quais sua prática pedagógica não será efetiva,
os métodos uniformes não conseguirão atingir
a todos os alunos. Se existem diferenças no
ritmo de aprendizagem dos alunos sem transtornos, logo as demandas daqueles portadores de TDAH são singulares e exigem deste
profissional uma demanda de de trabalho mais
qualificado:
Considera-se que não se pode conceber a questão da
Educação Inclusiva sem pensar na formação do professor e em práticas educativas diferenciadas voltadas
ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação, visto que a inclusão, em escolas regulares, de
alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais (PNEE) abrange a realidade do momento (ZULIAN;
FREITAS, 2001, p.1).

				
A utilização das ferramentas ligadas às
tecnologias, também deve ser uma possibilidade da escola, sua oferta e disponibilização
traz enormes benefícios já que as crianças são
nativas digitais. O uso de smartphones e ouPROFESSORES & CONSTRUÇÃO DE
tras tecnologias estão inseridas na vida destes
SABERES
desde o nascimento, a inclusão digital através
De acordo com Zulian e Freitas (2001), de programas educativos direcionados é um
com relação às dinâmicas educativas voltadas elo motivacional para os estudantes (ZULIAN;
ao TDAH é necessário que a escola se forta- FREITAS, 2001).
leça em termos de criar uma cultura do saber
Desde os anos iniciais é essencial que
e da pesquisa, pois, o processo educativo necessita de uma constante revisão e busca de a escola possa oferecer aos alunos um grupo
soluções. Não existem fórmulas prontas e as multidisciplinar focado nas características de
tentativas de inserção do aluno com TDAH nas seu alunado, de forma que este possa consrotinas escolares deve priorizar o cuidado e a cientizar as famílias, encaminhar para serviços
adequação constante desta, de forma que pos- especializados quando for o caso e através da
sa possibilitar as aprendizagens necessárias, parceria implantar uma estratégia de interventendo como base que os processos podem ção adequada: “É com a Educação Infantil que
surtir efeito durante um determinado tempo, o com maior intensidade se manifestam os proque deve instigar o professor constantemente blemas de hiperatividade e de deficiência da
atenção e é também durante essa fase de esa estar sujeito a mudanças.
colaridade que mais tempo se tem para cuidar
			
Para os autores (2001), essas práti- do problema” (ANTUNES, 2001, p.39).
cas devem ir de encontro a estes alunos como
sujeitos de direitos, pois, só a concretude de
ações pedagógicas funcionais possibilita o ga1312
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O encaminhamento precoce facilita a
adequação destes alunos, além de impulsionar
seu desenvolvimento acadêmico, pois, diminui
o padrão de desatenção e hiperatividade típicas deste transtorno. A precocidade da tomada
de atitude promove uma ganho elementar das
habilidades voltadas a aquisição de conhecimentos e ganhos comportamentais:
A característica essencial do Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade consiste num padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade-impulsividade,
mais frequente e grave do que aquele tipicamente observado nos indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento (DSM- IV- TR, 2002, p.112).

A morosidade deste processo impõe
a escola uma busca de estratégias hercúleas
para a adequação tanto da parte comportamental como na aprendizagem dos portadores de
TDAH. De acordo com Barbarini (2011, p.104)
os profissionais da área da saúde podem ajudar até mesmo na sugestão de melhores locais
para os alunos sentarem, de forma que diminua a interferência de estímulos externos:
O informante enfatiza a possibilidade de se abordar um
mesmo fenômeno por diferentes pontos de vista, inclusive a reformulação de maneiras de organizar ambientes
e adaptar crianças, famílias e professores e a adoção
privilegiada do medicamento em razão das limitações
institucionais de recursos (BARBARINI, 2011, p.106).

Sendo assim, quanto antes ocorre a
Estas orientações e perspectivas dos
percepção e o direcionamento comprobatório,
profissionais especialistas em transtornos da
assim como o início do tratamento menos pre- área da saúde são essenciais e de extrema
juízos o aluno terá em seu percurso escolar.
importância no apoio técnico aos profissionais
da educação. Sendo assim, a inclusão efetiva
Dentro deste âmbito deve-se ocorrer dos alunos com TDAH necessita da construuma apropriação de conhecimentos e uma par- ção de saberes dentro da instituição escolar,
ceria com profissionais da área da saúde, sem assim como da predisposição da escola na
os quais a escola não conseguirá lidar com a criação de um grupo focado nas várias nuandificuldade do aluno. Sendo assim, a escola ces do processo educativo (BARBARINI, 2011,
deve perceber que por se tratar muitas vezes p.106).
de um tratamento medicamentoso para diminuir
os desequilíbrios químicos cerebrais se torna
PRÁTICA HUMANIZADORA &
indispensável à implementação de grupos de
ESTIGMATIZAÇÃO
apoio. Cabe ressaltar também que o transtorno de atenção e hiperatividade e os meios de
Vários são os estigmas relacionados
verificação da existência a partir do processo ao tema, seja por parte dos professores quanto
de legitimação por laudo de especialistas na também pelos alunos com relação aos portadoárea da saúde não é um tarefa simples, pois, res de TDAH e os aspectos relativos a não aceidemanda todo um período de observação sem tação por parte das famílias. Como fora evideno qual não se evidencia o quadro (DSM- IV- TR, ciado não se pode de maneira antecipada julgar
2002, p.112).
a existência do quadro, até porque a confirmação deste transtorno só de dá a partir do laudo
Além do mais existe a morosidade do de psiquiatras, através de comprovação feitas
processo de avaliação diagnóstica dentro das por exames tais como, tomografias cerebrais,
escolas, o que torna o primeiro obstáculo a ser e verificação da constância da tríade pertinente
vencido, uma vez que a escola na sua maioria ao TDAH, composta pela (Hiperatividade, Impulnão tem mecanismos mais dinâmicos no trato sividade e Desatenção): “O encaminhamento
para com esses alunos. Este entrave está dire- de crianças com Tdah a psiquiatras, nos casos
tamente vinculado à demanda dos processos observados, é, em geral, sugerido pelas escoadministrativos em proporcionar uma equipe las ou por outros profissionais de saúde, como
que possa agilizar o processo clínico e o tra- pediatras, neurologistas e psicólogos, quando o
tamento para os alunos (DSM- IV- TR, 2002, problema se encontra fora de seu alcance de
atuação” (BARBARINI, 2011, p.100-101).
p.112).
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É preciso que ocorra uma preparação
institucional tanto no trato como na adequação
de metodologias, suportes, formação e inclusive
redes de apoio que possam servir de ambientes
cooperativos entre os profissionais. Não basta ter
somente profissionais da educação nesta empreitada, como fora evidenciado o processo não
se encerra através do achismo, por mais que os
professores possam ser capacitados, a área da
saúde é de fundamental para o processo dos laudos referentes ao transtorno. Tendo evidenciado
o quadro de TDAH os psiquiatras podem auxiliar
até mesmo com orientações e dicas de convívio, assim, como a importante efetivação da parte
medicamentosa, essencial para o quadro clínico
destes alunos (BARBARINI, 2011, p.100-101).
Sendo assim, a escola também precisa
ter esse discernimento tanto no julgamento dos
alunos como também pela tomada de atitude
nos encaminhamentos, e inclusive ser capaz de
promover o diálogo com os profissionais da área
da saúde que possam atuar como colaboradores
no processo. Sem esta integração fica complexo promover o efetivo processo de aprendizagem
dos portadores de TDAH (BARBARINI, 2011,
p.100-101).
A cautela quanto à estigmatização precoce e a busca por conhecimentos são essenciais
para o entendimento do aluno, assim, como a
criação de melhores relações destes com a comunidade escolar. Os estigmas não deve estar
acima da verdadeira constatação do quadro, aliás, a configuração deste atrapalha, pois, muitas
vezes protela a vez de outro aluno realmente portador de TDAH de ser investigado. Cabe ressaltar
que as equipes multidisciplinares são raras, e a
demanda de outras dificuldades acaba por atrasar o processo da efetivação do laudo (BARBARINI, 2011, p.100-101).
Dentro das escolas deve-se evitar o equívoco entre dificuldade de aprendizado e falta de
limite com TDAH, pois, a postura do professor e
do aluno com relação a melhora no quadro são
distintos. No entanto, se não ocorre essa percepção da real ocorrência do quadro de TDAH a inclusão dos alunos fica prejudicado, uma vez que
as rotinas escolares não são suficientes sem o
processo medicamentoso.

Como evidência Barbarini (2011,
p.111) a estigmatização do portador de TDAH
começa antes do processo de confirmação do
quadro, uma vez que os alunos tratam de maneira diferente os indivíduos que não se enquadram nas rotinas escolares:
Entretanto, a mudança de perspectiva que redefine a
criança “difícil” como criança com Tdah, que manifesta comportamentos patológicos e anormais, modifica
também o estigma que ela sofre. A criança não será
mais vista como uma transgressora de regras sociais
definidas por seu grupo, mas sim como alguém “doente” e “louco”, perigoso e imprevisível (BARBARINI,
2011, p.111).

Sendo assim, seja qual for o estigma,
a escola cabe aprender e ensinar o respeito às
diferenças, pois, nenhum laudo também deve
ser utilizado para diferenciar e rotular alunos
É preciso usufruir da multiplicidade promovida
pela inclusão para formar uma sociedade mais
justa e democrática. Para além da dificuldade
em termos de funcionamento cerebral os estigmas são parte da dificuldade das crianças
portadoras do transtorno, sendo assim, cabe à
escola promover um ambiente acolhedor que
possa transformar as relações de maneira mais
harmoniosa e humana (BARBARINI, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem um caráter bibliográfico qualitativo de sustentação reflexiva
sobre a necessidade da tomada de atitudes
e do cuidado para evitar a estigmatização do
TDAH. Cabe ressaltar também a construção de
um rede de saberes voltados à aprendizagem
voltadas ao TDAH e a construção de um ambiente de respeito às diferenças e a construção de uma escola mais justa e democrática e
consequentemente inclusiva. Foram utilizados
como aportes os trabalhos de Antunes (2001),
Barbarini (2017), Caliman (2010), o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM- 2002), Zulian (2001) e Ramos
(2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho procurou-se propor uma reflexão sobre a quebra de paradigma relacionada ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), assim com repensar a prática
docente e a construção de saberes relacionados à temática.
Fez-se necessário também a busca de um conceito de educação mais humanizadora,
através da construção de ambientes onde os alunos possam desenvolver suas potencialidades
de acordo com suas peculiaridades. O TDAH dentro da perspectiva da escolarização no Ensino
Fundamental tem sido alvo do surgimento de estigmas que acabam por influenciar negativamente o percurso escolar dos alunos, cabe aos educadores reavaliar os pré-conceitos relacionados à
temática de forma que a escola se transforme num espaço de convívio e respeito às diferenças.
Como fora observado a percepção com relação ao TDAH é um cenário a ser analisado
com mais cautela no ambiente escolar, pois, os diversos tipos de estigmas existentes podem
prejudicar a inserção dos alunos, assim como o desempenho educativo. O modo peculiar dos
portadores de TDAH passa constantemente por um processo de estigmatização responsável
pela evidência de rótulos que acabam por impactar de maneira negativa a vida destes indivíduos, sobretudo, na escola. Para que a escola não fique à mercê destes processos de estigmatização é necessário a escola se posicione de maneira integradora, proporcionando os convívios
saudáveis e harmoniosos.
A instituição escolar deve também proporcionar um ambiente propício à formação continuada, através da construção de redes de suporte para que possam ser ultrapassados os
desafios para a inclusão efetiva destes alunos. Este processo se tornará possível com a construção de saberes e práticas humanizadoras que possam instigar o aprendizado e aperfeiçoar as
relações interpessoais.
Para que isso ocorra deve-se adequar metodologias e práticas tendo como princípio a
pluralidade dos educandos. Sendo assim, o paradigma essencial do TDAH é a sua desmistificação através da criação de um espaço de convívio e respeito às diferenças.
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MEMÓRIA LEITORA DE UMA ETERNA CRIANÇA

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento de um projeto aplicado
para ressaltar a importância de valorizar a memória leitora de uma eterna criança, para que
fosse possível o desenvolvimento deste, foi necessário voltar aos tempos em que a leitura
se dava de maneira agradável e significativa. Ouvir os adultos que hoje tem memória leitora
e resgatar ações que favoreçam o aprendizado das crianças. Para a realização e culminância
deste trabalho, foi levada em conta a idade e vivência das crianças, a comunidade a qual estão
inseridas, além de práticas que envolvem a ludicidade e a utilização da tecnologia, haja vista
que os educandos são oriundos de uma era digital.

Palavras-chave: Leitura; Memória; Tecnologia; Ludicidade; Projeto.
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INTRODUÇÃO

F

alar sobre educação na atualidade requer pesquisas aprofundadas, olhares atentos e pensamento crítico construtivo. Acredito que quando nos propomos a trocar
ideias, resgatar ações e repensar posturas, percebemos que as coisas são mais
fáceis do que imaginamos e que as respostas que buscamos, estão simplesmente na nossa
frente.
Há muito tempo no Brasil se demonstra preocupação com o avanço da tecnologia e com
o comodismo que essa evolução tem causado nas nossas crianças, especialmente no que diz
respeito à leitura. Mas será que a responsabilidade desse baixo índice de leitores fluentes se dá
apenas por este fator?
Creio que outros fatores interferem tanto quanto, pois hoje em dia temos aplicativos
riquíssimos que de uma maneira tecnológica nos ajudariam muito no despertar dos interesses
das crianças, se utilizado corretamente. Outro fator importante, é que antigamente os pais não
concluíram sequer a 4ª série, mas apesar desse baixo grau educacional, dedicavam grande parte do seu tempo a contar histórias para seus filhos e netos, olhar nos olhos, sentá-los no colo.
De acordo com o que mostra a pesquisa realizada através dos responsáveis pelo aplicativo de formulários online Google Forms, a maioria das pessoas que possuem uma memória
leitora infantil se recorda das mães como participantes ativas nesse processo. As memórias
leitoras dessas eternas crianças e os sentimentos que afloram nesses momentos. Muitos apresentavam clássicos que até hoje reinam nas escolas, mas, principalmente as histórias inventadas
por avós, o que contextualizava e dava sentido e curiosidade em ouvir novas histórias.
Assim como declara a antropóloga francesa Michele Petit (2008) ao afirmar que, “A
transmissão do amor pela leitura se dá pela experimentação desse amor”. A mesma, ainda
orienta que o mediador da leitura deve ter a função de ser uma ponte, ou seja, ser um intermediário para que essa leitura seja próxima do leitor. Nos dias de hoje encontramos famílias que trabalham inúmeras horas, passam pouquíssimo tempo com seus filhos e tentam compensar essa
ausência com presentes, geralmente tecnológicos e não monitorados. Sendo assim, a criança
estará exercitando e reproduzindo a realidade a qual está inserida.
Quero que as crianças se lembrem com carinho da época de alfabetização, que participem ativamente do seu processo de alfabetização e não façam apenas por fazer. Que esse momento seja contextualizado para que tenham significado e importância na sua vida. E aos pais
e comunidade que repensem como foram importantes os momentos que seus parentes dedicaram a eles e passem a ser mais presentes na vida de seus filhos, acompanhando, sugerindo e
construindo um futuro com hábitos fluentes de leitura, esclarecimento de dúvidas, conhecimento
pessoal dentro de suas curiosidades e crescimento enquanto cidadão informado e crítico com
propriedade e embasamento literário, possibilitando que para que quando adultos suas memórias leitoras de uma eterna criança sejam doces e prazerosas.
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As relações de afetividade estão presentes na vida da criança, seja direta ou indiretamente, este ser em desenvolvimento tem
sua educação formada em duas principais instituições, em que se inicia no âmbito familiar
Haydt (2006) ressalta que a utilização
e continua na escola com seus educadores e
dos jogos dentro da sala de aula surgiu mecolegas de classe (VYGOTSKY, 1984, p.181).
diante a corrente do escolanovismo que adotou uma variedade de métodos que visam uma
No entanto, podemos concluir que é
interação maior do aluno com sua cognição.
durante a educação básica que o indivíduo
insere os conhecimentos cognitivos e afetivos
Além disso, a utilização dos jogos disem sua formação que será base para uma vida
ponibiliza uma aprendizagem mais prazerosa e
adulta e exercício pleno da cidadania. Ainda
desenvolvem inúmeras habilidades para o conreferente as relações afetivas entre educador
vívio e desenvolvimento das relações sociais.
e educando, Cunha (2010, p 67), ressalta que
Haydt (2006) elenca uma série de razões pelas
muitas vezes o educador de maneira autoritária
quais os educadores resolveram utilizar os joacaba afastando o aluno, a autora reprova togos como um importante recurso no processo
das as práticas do método tradicional de enside ensino e aprendizagem, pois é algo natural
no, e ainda ressalta a importância de a sala de
do aluno que pode ser de toda a educação báaula ser um local acolhedor, visando a aprensica, criança ou adulto. Outra característica é a
dizagem do aluno, o autor ainda menciona a
sensação de bem-estar e alegria além de ativar
importância da afetividade no desenvolvimento
várias funções da mente e estimula a criatividada inteligência da criança.
de e a imaginação.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
ATRAVÉS DA LUDICIDADE E COM O
APOIO FAMILIAR

Além disso, o jogo trabalha com o as
inteligências emocionais e afetivas que também desenvolvem a cognição. A afetividade é
um estado emocional e psicológico que pode
ser mudado ou não a partir das relações humanas e diversas situações, de acordo com o
psicólogo francês Henri Wallon (1954, p.280),
a emoção também tem importância no desenvolvimento das inteligências e possui um papel
fundamental, pois é por meio das emoções que
a criança expressa seus desejos e vontades.
Já Vygotsky (1984, p.180), afirma que
a afetividade está ligada no estágio referente
às conquistas realizadas pelo indivíduo durante seu desenvolvimento potencial ou proximal,
e que o desenvolvimento do afeto e intelecto
estão intimamente interligado.
Desta forma, os dois teóricos renomados da educação enfatizam que a construção
da cognição tem total ligação com o desenvolvimento afetivo da pessoa, e que acima de
tudo, esses fatores contribuem para a formação
de identidade do indivíduo (WALLON, 1954, p.
289).

Por sua vez, Cunha (2010, p. 41),
que com amor se estimula qualquer pessoa
a aprender e vivenciar suas experiências afetivas, ainda ressalta a importância da escola
como meio de socialização em que o aluno
precisa conviver, estabelecer relações com os
demais indivíduos e gerar conhecimento. De
acordo com Vygotsky (1984), o jogo permite
uma interação entre os educandos e garantem
o desenvolvimento entre as zonas de desenvolvimento real e potencial, que de acordo com
o autor, o primeiro elemento traduz-se como
aquilo que a criança aprendeu e sabe realizar autonomamente, já o potencial é o que o
educando ainda vai aprender, mas precisa da
ajuda dos mediadores que pode ser a figura
do educador ou outros, que seria nesse caso,
classificado como desenvolvimento proximal.
A utilização dos jogos no ensino da alfabetização proporciona a realização de conhecimentos construtivos e melhora a relação do
aluno e professor, viabilizando a cooperação
entre os colegas e a vida em grupo. Cunha
(2010, p. 49) comenta sobre a importância da
utilização do jogo na sala de aula:
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Para Krashen (1982) a linguagem deve
ser aprendida e não ensinada, desta forma,
uma das formas mais produtivas é a utilização
do lúdico para a cognição, o mesmo autor remete sobre a importância da afetividade, pois
durante o ensino da língua estrangeira é neOs jogos também são citados como cessário que se tenha um ambiente com clima
oportunidade para trabalhar a escrita, ao per- favorável e sem estresse.
mitirem aos educandos a leitura e a redação
Durante as práticas de alfabetização,
de suas regras, constituindo-se essa atividade
em trabalho específico de linguagem, voltado as atividades em grupo que abordam a alfabetização favorecem um entrosamento que fapara o desenvolvimento cognitivo.
cilita uma aprendizagem descontraída e que
Ao orientar para esse encaminhamen- possibilita o desenvolvimento da linguagem e
to o texto da manual marca e determina usos, da imaginação do educando. Nesse ambienque podem ser apropriados bem como repeti- te alegre, os alunos não têm medo de errar
dos pelos sujeitos professores, desdobrando- e gera uma participação cada vez maior para
-se diretamente nas atividades desenvolvidas o desenvolvimento do ensino e aprendizagem,
com as crianças. Com respeito aos materiais, pois a função dos jogos é justamente ensinar a
nas atividades lúdicas os brinquedos adquirem teoria através da prática.
importância primordial, sendo instrumentos efiAntes de iniciar qualquer atividade, o
cazes na educação dos alunos.
educador deve explicar de forma clara o funVygotsky (1984), diz que a utilização cionamento dos jogos para que não se tenha
do brincar como recurso pedagógico tem de dúvidas, pois através dessas atividades o ensiser vista, primeiramente, com cautela e clareza. no da língua inglesa será aprendido em contato
Brincar é uma atividade essencialmente lúdica; com os amigos e o professor, proporcionando
se deixar de ser, fica descaracterizada como uma forma agradável do aprender.
jogo ou brincadeira. Incluir o jogo e a brincaA questão da interação e cooperação
deira na escola tem como pressuposto, então,
o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento que existe nos jogos é afirmado por Vygotsky
da criança, enquanto indivíduo, e a construção (1984) que favorece uma aprendizagem valiodo conhecimento, processos estes intimamen- sa, pois o sujeito está em contato o tempo inteiro com o outro e com os objetos. Contudo, ao
te interligados.
oferecer atividades diferenciadas, estas possiO brincar na escola tem também uma bilitam muitos benefícios no ensino da língua e
função informativa para o professor. Ao obser- de acordo com Moser (2004) os alunos obtêm
var uma brincadeira e as afinidades entre as uma interação nessas atividades se tornando o
crianças em sua realização, o educador apren- centro do processo de aprendizagem além de
de bastante sobre seus interesses, podendo adquirir mais interesses nos conteúdos.
perceber o nível de realização em que elas se
encontram suas possibilidades de interação,
sua habilidade para conduzir-se de acordo
com as regras do jogo, assim como suas experiências do cotidiano.
O jogo é um fator didático altamente importante, mas
do que um passatempo, ele é elemento indispensável
para o processo de ensino-aprendizagem. Educação
pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de
todos os professores que têm intenção de motivar seus
alunos ao aprendizado (CUNHA, 2010, p. 49).
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O fato de ser alfabetizado de forma que
permita a interação com o outro e que faça
sentido ao cotidiano do aluno promove um saber de qualidade e interesse em conhecimentos sobre a língua, este processo é garantido
pela ludicidade na sala de aula. Existem várias atividades que são consideradas lúdicas
para se utilizar na escola, como afirma Luckesi (2000), essas atividades que garantem um
pleno envolvimento do educando com o grupo,
pode ser uma dinâmica, um jogo, música entre
outras estratégias que despertem o interesse
para a aprendizagem dos educandos.

Os pais devem separar um tempo para
poder acompanhar a vida escolar de seus filhos, seja nas lições de casa ou reuniões pedagógicas para que haja um comprometimento maior com a educação de seus filhos, no
entanto, não é o que acontece muitas vezes,
como afirma Miller (2000, p.31): “Quanto ao
envolvimento dos pais nas atividades propostas pelas escolas constatamos que muitos não
dispõem de tempo para estarem indo à escola
participar de discussões pedagógicas”.
Além das questões de falta de tempo
por causa do trabalho, ainda tem as famílias
de pais separados, o que dificulta mais ainda
o processo de comunicação entre até mesmo
entre os próprios pais, e a relação com a escola fica cada vez mais distante.

Luckesi (2000) enfatizou que a utilização das técnicas que envolvem a ludicidade
está voltada ao desenvolvimento da comunicação do educando nas mais diferentes situações, pois embora o entendimento das
questões gramaticais seja importante, não é o
A escola enquanto uma instituição que
suficiente para garantir o processo de comuni- promove o aprendizado e relações culturais,
cação entre as pessoas de forma significativa. precisa estimular a participação das famílias na
vida de seus filhos, deve ser um ambiente acoNa obra deste referido autor, enfatiza lhedor, que embora tenha as funções de cuidar
que a partir da década de 1970 o estudo de e educar, são apenas tarefas complementares
línguas passa a ser entendido como uma for- aos cuidados do seio familiar.
ma de comunicação e interação na sociedade
para que o aluno tenha a compreensão do uso
Além disso, se as crianças e adolesda linguagem com excelência.
centes perceberem que o pai está realmente
preocupado e interessado com que fazem na
Luckesi (2000, p.125), aponta que as escola o trabalho de ensino seria muito mais
utilizações dos jogos proporcionam um am- fácil, a partir de estudos realizados, muitas vebiente mais agradável para se aprender, pois a zes o mal desempenho de uma criança é uma
ludicidade garantirá a inserção da língua em si- maneira para atingir o olhar dos pais que muituações que sejam cotidianas e que gere uma tas vezes está só trabalhando e não reserva
espontaneidade na utilização do idioma, ou alguns minutos para conversa.
seja, que a utilização seja feita da forma mais
natural possível.
Com o acompanhamento familiar é
possível encontrar maneiras mais eficazes de
O objetivo é fazer com que os alunos até mesmo solucionar problemas de dificuldaaprendam a língua brincando e que o o profes- de de aprendizagem por conhecer melhor as
sor seja um mediador do processo de ensino e individualidades desta criança. A família tamaprendizagem, pois nesse contexto, o aluno vai bém deve estar envolvida em todas as deciaprender a se comunicar de forma satisfatória, sões do que se refere as escolas, esse direito
descontraída e ainda os alunos podem refletir previsto por lei inclusive, permitem uma ligação
sobre o seu uso.
entre família e escola.
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As novas tecnologias geraram grandes transformações na educação, servem como ferramenta para complementar a aula, a leitura, as
Gatti (1996) aborda que a utilização da práticas leitoras e escritoras além da transmistecnologia na sala de aula possui excelentes são de conhecimento e informações.
resultados, por ser uma técnica que vai além
O papel das ferramentas tecnológicas
dos antigos meios de aprendizagem. Contudo
a escola deve propiciar a construção do conhe- não deve ser entendido como substitutivos dos
cimento em conjunto, que envolva pais, comu- demais elementos da educação, como a troca
de experiências dentro da sala, o diálogo e a
nidade, alunos e equipe gestora.
participação da família e da escola na aprendiCom a ajuda das novas tecnologias zagem de crianças e adolescentes. Conforme
auxiliando o trabalho do professor, se tem a afirmações de Moran (2009), com a internet é
disponibilidade de novas idéias e instrumentos, possível pensar em possibilidades de aprender
para que os alunos pesquisem, experimentem e ensinar, pois o aluno possui curiosidade e
e desenvolvam formas de comunicação e inte- graças a essa inovação, podemos ter também
ração social. No passado, antes do advento da um ensino a distância que atenda a disposição
inserção das novas tecnologias na educação, a de tempo do educando.

A APRENDIZAGEM A PARTIR DAS
NOVAS TECNOLOGIAS

escola era um espaço de simples reprodução
do conhecimento, o que foi classificado por
Freire (1996), como educação bancária, agora a partir desses novos instrumentos, se faz
necessário o trabalho em conjunto de professores e alunos.
De acordo com Gatti (1996), é preciso
se trabalhar das mais variadas maneiras e que
possibilitem a apreensão de conhecimento dos
alunos e com o auxílio das tecnologias do século XXI, é totalmente possível despertar o interesse e estimular os educandos, favorecendo
as trocas de experiências.
Na educação atual, deve-se valorizar o
uso de diferentes linguagens e da influencia midiática e deve haver um investimento por parte das políticas públicas para capacitação de
educadores e gestores. Moran (2009) em seus
estudos, aborda que a escola tem resistido
bastante às mudanças e que infelizmente mesmo após vários estudos referentes a linhagem
construtivista, ainda se tem figura do professor
como o único responsável do ensinar e aprender e que se deve, portanto, refletir e avaliar as
concepções da educação sempre.
Contudo, as tecnologias existem para
possibilitar um alcance de uma educação inclusiva e de qualidade, e que a partir dela seja
possível, um aproveitamento maior das vantagens de se ter uma educação transformadora.

A internet promove a cooperação no
trabalho de professor e aluno, que tenham
consciência e comprometimento com a educação, em várias disciplinas se faz importante o
uso das novas tecnologias, como a televisão e
o cinema, por exemplo, que para se fazer um
bom uso destes instrumentos em sala de aula
é necessário que o professor tenha clareza dos
pontos a serem abordados, deve-se fazer uma
pausa no filme assim que achar necessário e
aproveitar para desenvolver competências e
habilidades de observação e criticidade.
O ensino através das novas tecnologias, não deve ser somente uma forma de distração, mas que estas possibilitem a discussão
e o entendimento por parte dos alunos, algo
que enriqueça a aula. A habilidade para interagir com os meios de comunicação não vem
de forma natural no processo de ensino e de
aprendizagem, mas sim só com intenso trabalho do educador. É extremamente importante
que se tenha o domínio das imagens midiáticas, inclusive do cinema, com o objetivo de
trabalhar junto com seus alunos a tecnologia.
Os educadores devem inovar em suas
aulas e fazer a utilização da tecnologia, muitas
vezes essa metodologia pode fazer com que a
criança possua o interesse em buscar o conhecimento. A educação atual deve ser tecnológica, e fazer com que vários educandos tenham
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acesso a esse meio de informação, e que de
acordo com Silva (2009), ainda não se pode
mensurar de fato quantos ainda são considerados analfabetos digitais, e que muitos que
lidam com a máquina diariamente não sabem
fazer o uso correto para busca de informações.

pelo que não temos ou não tivemos, buscamos
otimizar nossos espaços e imaginação onde
juntos aproveitamos o saber e habilidade de
cada um para reinventar, criar, ampliar, inventar, reutilizar e brincar. Algumas atividades realizadas durante o projeto foram:

Deste modo, o papel do professor e
da escola é propiciar o acesso e também o
entendimento de como utilizar as ferramentas
tecnológicas na educação e no cotidiano de
várias pessoas.

• Brinquedos que tenham a vogal “A”:
Identificar o som da letra “A” presente nos
nomes dos brinquedos, não sendo obrigatório estar no começo. Relacionar a letra ao
som.
• Leitura de imagem (DVD): Ler imagens
a partir das capas dos DVDs, identificando
imagens e relacionando a palavras e os
sons,
• Cantigas de roda (Pré – Jardim – 1º
Ano): Interagir com alunos de diferentes idades, recordar cantigas trabalhadas em anos
anteriores, ampliar repertório musical, desenvolver a leitura através da memória sonora.
• Sacolinha de leitura: Permitir que os
alunos levassem materiais de seu interesse
oferecendo diferentes fontes de leitura, desenvolver autonomia na escolha do que ler,
estudar de maneira prazerosa e brincar com
as letras.
• Vogais com massinha: reproduzir as
vogais utilizando massinha de modelar;
• Jogo fonético (vogais): ler imagens,
relacionar os sons com as vogais e identificá-las, trabalhar em equipe;
• Uso dos crachás: fazer a identificação
do próprio nome, atentar-se a letra inicial, diferenciar seu nome dos nomes dos colegas;
• Bingo das junções de vogais: e junções
de vogais e relacionar a junção sorteada a
alguma função em sua cartela.
• Caixa de leitura: ler espontaneamente,
ter acesso a diferentes gêneros textuais,
escolher livros que chamem atenção, despertar curiosidade na leitura, interpretar e ler
imagens.
• Corrida das vogais: comparar e diferenciar as vogais, identificar e ler as vogais.
• Decoração de chapéu com as vogais:
os alunos preencheram os círculos com vogais, desde que soubessem me dizer quais
letras e quais os nomes das mesmas utilizadas.

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Todo ano letivo tenho como prática, realizar sondagens para ter como base o nível de
conhecimento ou o de defasagem das crianças, para que o planejamento vá ao encontro
dos conhecimentos prévios e de continuidade
aos conteúdos já adquiridos nos anos anteriores. Geralmente os anos iniciais mostram-se
ansiosos em aprender a ler, escrever e medo
de deixar de brincar, uma vez que vieram da
EMEI. Geralmente comparando com os filhos
mais velhos ou com alguma outra criança.
Tive muito cuidado na elaboração do
planejamento pois, minha intenção era de
desenvolver atividades lúdicas, prazerosa e
eficiente para que as crianças criassem uma
memória leitora com carinho, satisfação, tornando-se leitores fluentes, não por obrigação
mas por gosto pela leitura, como uma fonte
rica de sanar suas dúvidas, ampliar os seus
conhecimentos.
Por falta de professores especialistas
as crianças tendem a passar muito tempo em
sala de aula. Para que essas aulas sejam prazerosas e produtivas é necessário que sejam
lúdicas, envolventes desafiadoras.
Pensando nisso, foram confeccionados junto com os alunos e pais os materiais
que seriam utilizados ao longo do ano o que
possibilitou de maneira lúdica envolve-los nas
atividades de leitura de forma acolhedora e espontânea, marcando momentos, sequenciando
saberes prévios com os conhecimentos adquiridos ao invés de ficarmos nos lamentando
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• Festa das vogais: Os alunos foram surpreendidos com a festa surpresa das vogais. Os chapéus que eles confeccionaram
em outro momento, foram usados como
parte da decoração
• Nomeando espaços na classe: relacionar os espaços da sala à letra inicial, os
alunos deveriam escolher entre os nomes
dispostos na lousa.
• Reescrevendo a história dos brinquedos: Cada criança ficou livre para escolher
um brinquedo e ilustrar, reinventando a
histórias a partir de brinquedos doados por
eles mesmos.
• Lanterna leitora (Mágica): desperta a
curiosidade nas crianças em tentar ler as
palavras escondidas.
• Jogos de leitura: brincar com as palavras de maneira dinâmica.
No decorrer do projeto as crianças puderam ter a liberdade de escolher e organizar
seus momentos de leitura e gêneros que lhe
agradassem. Crianças que não sabiam ler palavras complexas, observavam os colegas lendo,
pegavam livros que já tinham sido escolhidos
pelos colegas e tentavam ler. Esse exercício de
leitura fez com que melhorassem também na
escrita.
Percebi que eles se interessaram muito
pelo jogo de leitura de DVDs, onde eles podiam ler imagens conhecidas de desenhos que
costumavam assistir. Os olhinhos deles brilhavam cada vez que tinham a atenção voltada
seu momento de protagonismo na leitura. Durante as reuniões no decorrer do ano os pais
se colocavam sobre a proatividade das crianças referente as leituras nos deveres de casa,
leituras livres, listas de mercados, entre outros.
Alguns pais ainda chegaram a comentar o fato
de os filhos mais novos lerem espontaneamente para avós, irmãos mais velhos e seus pais.
Me sinto realizada em saber que os alunos fizeram parte da construção de seus próprios
conhecimentos e construíssem essa memória
leitora de uma eterna criança.

A AVALIAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A avaliação deste projeto aconteceu
em vários ângulos.
Antes de avaliar as crianças, primeiro
reavaliei minhas ações. Observei minha metodologia, a comunidade, e a carência dos alunos. Senti a necessidade de fazer um curso
para poder me aperfeiçoar enquanto formadora e mediadora de leitura (certificado em anexo). Aprimorei minha escuta, atenta aos pais e
comunidade. Assisti vídeos, busquei dados e
aprimorei minhas ações em sala de aula e fora
dela.
Encontrei-me em um vídeo do YouTube que se chama: “Pensadores na Educação:
Jean Piaget”. Esse vídeo faz com que, com
base nos pensamentos de Gruber e Vanish na
interpretação das ideias piagetianas, escreveram o livro The Essential Piaget, que se destacam quatro modelos de professor:
• O modelo Taos, que representa o artesão, aquele que se preocupa com o repertório que é significativo para o processo;
• O modelo Paris, que representa a roda
de conversa organizada;
• O modelo de Sócrates, sobre saber
fazer perguntas que geram reflexão e conhecimentos;
• E o modelo Eldorado, que diz que o
professor é um eterno aprendiz, pois não
sabe tudo.
Então, me senti um pouco mais preparada para buscar metodologias eficazes de
maneira lúdica, contextualizada e organizada,
envolvendo pais, comunidade e alunos. Percebi que os alunos aprenderam muito de maneira
prazerosa, lúdica e até marcante, em alguns
momentos valorizando a cultura já existente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver um projeto referente à memória leitora me fez reavaliar minha metodologia,
minha postura enquanto mãe e cidadã. Acredito que projetos enriquecedores como este que nos
levam a buscar caminhos, embasamento teórico, práticas, ações para chegar no tão esperado
resultado faz com que, não só nós ganhemos, mas todos ao nosso redor. Pessoas pensantes e
atuantes tendem a fazer as coisas acontecerem.
Essas coisas tornam-se tão contextualizadas significativas, que paramos de nos perguntar o porquê eu tenho que fazer isso e passamos a buscar respostas para o que mais sou capaz
de fazer para que esses momentos de troca de saberes sejam agradável, tranquilo, enriquecedor
para mim e para as demais pessoas que me cercam.
Quando elaborei as questões sobre memória leitora, foi possível perceber que com
simples perguntas, somos capazes de voltar a nós, mexer com o coração, pensar com carinho
em momentos e em pessoas do nosso passado, que de um jeito tão especial se tornaram tão
marcantes em minha vida.
Lembrei-me de quando minha mãe apesar de ter estudado até a”4ª série”, lia histórias,
me acompanhava nas atividades escolares e não faltava em sequer uma reunião de pais e mestres. Hoje em dia o que vemos são pais transferindo as responsabilidades para os avós, ou ainda, para aparelhos eletrônicos. Muitas vezes não e trata de um querer, mas de uma necessidade,
porém cabe a nós administrarmos nosso tempo e prioridades a serem seguidas.
A nossa vida é como um quebra-cabeça e as peças são nossas vivências, Às vezes podem não se encaixar, mas, não é porque deu errado, e sim porque não era o momento daquela
peça estar ali, no momento certo ela irá completar as lacunas em aberto e se tornar uma doce
memória.
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A IMPORTÂNCIA DAS VISITAS EM PARQUES
FLORESTAIS PÚBLICOS PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

RESUMO: Visitas técnicas são de suma importância para o discente aprimorar o que tem recebido em sala de aula, mantendo contato com a prática de uma planta de produção, num
estabelecimento de considerável importância. Pois realizando tal efeito, os alunos perceberão
a importância do conteúdo da disciplina e verificará na prática a sua utilidade para com si e
demais cidadãos. Nesta prática relata-se uma visita técnica em um parque ecológico como
abordar as pessoas, as regras, a importância da visita técnica. E como se trata de um parque, devemos mostrar aos alunos alguns conceitos relacionados a tal local, um exemplo a ser
mencionado é a ecologia; sustentabilidade e outros temas relacionados a esta visita técnica
dos alunos com a supervisão do docente. Conclui-se que ao abordar conceitos de Ecologia e
Sustentabilidade, é de grande importância uma visita técnica em um parque ecológico, pois
neste local o aluno irá compreender melhor os conceitos dados em sala de aula sobre o tema
e verá o meio ambiente com outra visão.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Ecossistema; Poluição.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente observamos cada vez mais, o crescente interesse da sociedade pelo
ecoturismo e outras atividades ligadas à natureza, pois discutir a questão da
educação ambiental dentro de sala, além de ser um reflexo dos conceitos multiculturais e interdisciplinares, tem se tornado uma necessidade e uma preocupação quanto às
soluções que se pretendem para garantir uma melhor qualidade de vida às futuras gerações,
por este motivo, a abordagem do tema será de uma visita técnica, onde as excursões para os
alunos, poderão começar a serem mais comuns em seus cotidianos.
A visitação de unidades de conservação tem sido vista como a principal alternativa para
a auto sustentabilidade econômica destas áreas, pois as visitações em parques ecológicos tem
sido atualmente uma forma de entretenimento para grande parte das famílias brasileiras, pois a
questão da sustentabilidade, está cada vez maior em nossas vidas, tornando uma rotina.
Portanto, estudos indicam que a grande maioria das visitações em parques estão causando agressões por visitantes em áreas protegidas. Isto vem sendo decorrente do desconhecimento das atitudes e comportamentos especiais necessários durante a visita. Apenas uma
minoria dessas agressões é causada intencionalmente ou configuram atos de vandalismo.
Todo município brasileiro existem um ou vários locais para a escola, com a orientação do
professor, levar os estudantes a fazerem uma visita técnica. Os exemplos são variados, contudo,
as estações de tratamentos, aterros sanitários, empresas, bibliotecas ou até mesmo fazendas,
são visitadas por muitas escolas.
O importante é aproveitar o que cada município tem de atrativo e com isso, fazer um
estudo prático com teoria e prática, com o objetivo de abordar uma visita técnica em um parque
ecológico. Neste trabalho buscarei mostrar aos alunos alguns conceitos relacionados a tal local,
mostrando e orientando o que é um parque ecológico; ecologia; sustentabilidade e outros temas
relacionados a esta visita técnica dos alunos com a supervisão do docente.
O objetivo geral deste trabalho é mostrar como o professor pode abordar o conteúdo
ensinado em sala de aula nas visitas técnicas, pois realizando tal efeito, os alunos perceberão
a importância do conteúdo da disciplina e verificará na prática a sua utilidade para com si e
demais cidadãos.
A metodologia para ser colocada em prática, e promover visitas técnicas ou aulas experimentais será o de oportunizar ao estudante um método prático de simulação do mercado
no qual irá atuar, já que a temática pedagógica do ensino de ciências e biologia, nada mais é
que formar futuros profissionais capacitados a exercer a prática científica, levando conhecimento
as futuras gerações, portanto em um primeiro momento, o conceito teórico sobre o tema, será
ministrado, pois este será apresentado aos alunos para que estes saibam o que irão fazer em
uma visita técnica.
A visita técnica tem papel fundamental para contribuir com os profissionais que dela
necessitam, mostrando sua importância para a formação dos futuros profissionais que precisam
se atualizar na área específica do seu curso.
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ORIENTAÇÕES PARA VISITAS
ESCOLARES NOS PARQUES
FLORESTAIS
Segundo os estudos de Porto (2011),
para que as orientações das visitas técnicas
ocorram, primeiramente, é necessário entrar
em contato com a administração do parque, ter
informações dos regulamentos internos sobre
as restrições existentes.
É necessário saber sobre as condições
climáticas da região a ser visitada, onde o aluno precisa estar em total segurança ao visitar
os parques. Muitos parques orientam as excursões, para formarem grupos pequeno, onde
facilitam a harmonização entre eles, e causam
menos impacto ambiental (PORTO, 2011).

No entanto, é importante ressaltar, que
o professor deve advertir aos alunos antes de
ir ao destino da aula passeio, onde tal atividade é uma forma complementar da aula teórica, ou seja, faz parte da escola, e não apenas
um passeio e brincadeira como forma de sair
do ambiente escolar, por isso é recomendável
usar o termo “visita técnica” para tal atividade,
para que este encontro seja mais profissional.
Reforçando a importância das orientações do passeio escolar, onde este é um meio
no qual o aluno aprenda a teoria na prática,
porém, é necessário que para isso, o docente
tenha clareza dos diferentes conceitos e finalidades que se pretende investigar, sendo essencial para que a atividade seja bem compreendida pelos alunos (PORTO, 2011).

Escolher as atividades adequadas para
A IMPORTÂNCIA DAS VISITAS
a faixa etária das crianças, e certifique-se de
TÉCNICAS NOS PARQUES
que você possui uma forma de acondicionar
ECOLÓGICOS
seu lixo, os principais vilões os sacos plásticos
para trazê-los de volta. É importante, respeitar
As visitas técnicas são de suma imtodas as sinalizações, os parques costumam portância para o aluno aprimorar o que tem
ter placas com direções, educativas e informarecebido em sala de aula, mantendo contato
tivas, respeitar a natureza, não retirar nada do
com a prática de uma planta de produção, num
seu lugar (PORTO, 2011).
estabelecimento de considerável importância.
De acordo com Porto (2011): “a visita técnica
As orientações para que as crianças
visa o encontro do acadêmico com o universo
possam aprender brincando, é uma das forprofissional, proporcionando aos participantes
mas de aprender em forma lúdica são as aulas passeio, pois o professor, antes ou após uma formação mais ampla. A realização destas
abordar um determinado tema, como Ecologia é de extrema relevância para os alunos [...].
um exemplo, poderá levar seus alunos a um lo- Nela, é possível observar o ambiente real de
cal onde irá mostrar os aspectos do conteúdo uma empresa” (PORTO, 2011).
(PORTO, 2011).
É através da motivação, interesse,
curiosidade, questionamentos e alegria que as
crianças acabam criando condições para que
o meio físico e o meio humano constituam-se
numa fonte de atividades e descobertas felizes. Como se trata de um passeio, ela também
possui um interesse maior, o prazer de sair
da unidade escolar, e fantasiar, o desconhecido, as informações, o passeio, enfim, a aula
diferenciada causa maior interesse aos alunos
(PORTO, 2011).

Desta forma, percebe-se que tal atividade realizará os conhecimentos práticos ao
contexto escolar. Fazendo assim, que os conteúdos apresentados pelo professor em sala
de aula, tenha uma aplicabilidade no local na
qual o aluno estar fazendo a visita técnica, seja
uma empresa, estação de tratamento de água
e esgoto, parques ecológicos, dentre outras.
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Verifica-se, ao passo disso, que é importante uma visita técnica com a finalidade do
aluno perceber o funcionamento do ambiente,
e relacionar a teoria com a prática apresentados em sala de aula. Mas para acontecer tal
visita, é necessário o professor apresentar o
conteúdo antes aos discentes.

sunto e a finalidade de estudar tal conteúdo. De
acordo com Lopes & Rosso (2005): “A palavra
ecologia deriva de duas palavras gregas: oikós
(casa) e logos (estudo). Assim, ecologia significa literalmente o “estudo da casa”. A Ecologia
é uma área da Biologia que se preocupa em
estudar as relações entre os seres vivos e o
meio ambiente ” (LOPES & ROSSO, 2005. p.
Todo município brasileiro existem um 540).
ou vários locais para a escola, com a orientação do professor levar os estudantes a fazerem
Portanto, é com essa abordagem e
uma visita técnica. Os exemplos são variados, com a informação conceitual de Ecologia, que
estações de tratamentos, aterros sanitários, o professor poderá relacionar outros assuntos
empresas, bibliotecas ou até mesmo fazendas. relacionados ao tema, assim como meio amO importante é aproveitar o que cada municí- biente; sustentabilidade e educação ambiental.
pio tem de atrativo e com isso, fazer um estudo O meio ambiente engloba todas as coisas vivas
prático com teoria e prática. O exemplo a se- e as não vivas, presentes na Terra, ou em parguir, será uma através de um parque ecológi- tes dela. Sua importância em estudo é primorco, pois tal ambiente envolve as disciplinas de dial, pois afeta diretamente o ecossistema e a
Ciências, Biologia e Geografia (PORTO, 2011). vida dos humanos, ou seja, no meio ambiente
existem diversos fatores externos que possuem
Os parques são espaços com abun- influência nos organismos, os não vivos como
dância de vegetais e de uso público. Neste a água por exemplo afetarão a existência nas
local, encontra-se árvores e plantas, podendo espécies (LOPES & ROSSO, 2005. p. 540).
ter animais, além de diversas instalações como
bancos, brinquedos e outros equipamentos.
Portanto, o meio ambiente incluí toda
Percebe-se que o parque ecológico é um bom a vegetação, animais, microorganismos, solo,
local para fazer visita técnica, pois nele está rochas, atmosfera e outros fenômenos. É iminserido uma parte do ecossistema, vegetais e portante ressaltar, nas visitas técnicas escolaalguns animais. Desta forma, o professor tem res nos parques ecológicos, a informação em
uma boa área para mostrar o conteúdo teórico relação as sacolas plásticas, nota-se que em
usando o parque como aula prática (PORTO, torno dos parques existem várias informações
2011).
relacionadas a fauna, vegetação, ecossistema,
sustentabilidade entre outros, é uma questão
Além do mais, em termos gerais, o par- a ser abordada muito interessante para os aluque ecológico apresenta proteção, pois não nos saberem é o consumo dos sacos plásticos.
corre o risco dos alunos sofrerem acidentes Projeto de Lei do Senado n° 439, de 2012:
com automóveis ou outros relacionados ao
meio urbano. É recomendável antes ou depois Proíbe a utilização, pelos estabelecimentos comerciais,
de levar os alunos a uma visita técnica, o pro- de sacolas plásticas para acondicionamento e entrega
de produtos e mercadorias aos clientes, devendo sefessor abordar o conteúdo disciplinar que en- rem substituídas, no prazo de cinco anos, por sacolas
volva ou esteja relacionado com o ambiente da reutilizáveis, confeccionadas em material reciclável e revisita. No caso do parque ecológico, por exem- sistente ao uso continuado. O descumprimento da Lei
plo, o docente poderá apresentar o conteúdo sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei nº
9.605/98 (dispõe sobre as sanções penais e adminisde sua disciplina seja ela Ciências, Biologia,
trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
Geografia ou afins como tema relacionado a meio ambiente), (PROJETO DE LEI DO SENADO, nº
Ecologia. Desta forma, o professor em sala de 439, de 2012).
aula poderá apresentar sobre o que é esse as1332
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A maioria das pessoas não sabem das
invenções da modernidade na atualidade. Os
sacos plásticos estão relacionados à praticidade e ao conforto, pois o que muitas pessoas
não sabem é que, este é o resíduo que mais
causa impacto e degradação ao meio ambiente. Os sacos plásticos são os principais
causadores de entupimentos nas passagens
de águas nos bueiros e córregos, contribuindo muito para a retenção de lixo, além de serem responsáveis pela poluição dos mares e
rios, prejudicando a vida dos animais. Segundo Dias (2015): “Sustentabilidade é um termo
usado para definir ações e atividades humanas
que visam suprir as necessidades atuais dos
seres humano, sem comprometer o futuro das
próximas gerações” (DIAS. 2015).
No momento da visita técnica, poderá
o professor abordar o momento de relacionar
o parque ecológico com o conceito de sustentabilidade, dizendo aos alunos que é possível
suprir as necessidades humanas, mas preservando o meio ambiente, e tal parque ecológico
é um grande exemplo disso. Também, o professor pode pontuar, no momento da visita técnicas outros tópicos das ações relacionadas a
sustentabilidade. Portanto, de acordo com Dias
(2015):
• Exploração dos recursos vegetais de
florestas de forma controlada, garantindo o
replantio sempre que necessário;
• Preservação total de áreas verdes não
destinadas à exploração econômica;
• Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma controlada, racionalizada e com planejamento;
• Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) para
diminuir o consumo de combustíveis fósseis.
• Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. Adoção de medidas que visem a
não poluição dos recursos hídricos, assim
como a despoluição que se encontram poluídos ou contaminados (DIAS, 2015).

A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para Muniz (2002), a relação entre família e escola, se percebe quando reconhecida
pelo educando, onde se torna parte integrante de sua própria essência, mas, para tanto,
é fundamental que se formem os elos entre o
contexto cultural, o grupo social e o educando
que aos poucos começa a integrar-se na vida
da comunidade.
Na educação ambiental, a valorização
do professor com os familiares propicia aos
seus educandos um reconhecimento em relação ao meio em que vivem, dando-lhe noção
de diversidade, tornando-o um agente social.
Entretanto, a responsabilidade da família e dos
professores na educação de um aluno é fundamental na formação de visão de mundo e
de futuro, para moldar o seu caráter. Educar é
elemento integrante da vida, pois, é através da
educação socioambiental, que o homem atinge
o seu ideal supremo, viver em toda a plenitude
e desenvolver todas as suas potencialidades,
sem agredir o meio ambiente e não somente
sobreviver (MUNIZ, 2002). Entretanto, ele não
consegue atingir a plenitude por si só, como
bem salienta Muniz (2002):
como existir e conhecer a realidade em que se vive
faz parte de sua natureza, necessário se torna que o
homem seja amparado pelo ambiente em que vive, a
fim de que seu desenvolvimento seja pleno em todas as
fases de sua existência. Descobrir o sentido da vida, a
razão de ser das coisas no mundo circundante, é uma
responsabilidade didática a que nenhum pai, mestre ou
educador pode se furtar (MUNIZ, 2002, p.182).

A preocupação com a conservação e
preservação do meio ambiente ecologicamente sustentável é recente, a necessidade pela
busca da diversidade encontrada no ecossistema leva a preocupação de uma reflexão acerca
da preservação da espécie, por meio da produção do conhecimento que privilegie as relações entre o homem e a natureza.
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Neste sentido, a educação ambiental,
além de ser um processo de mudança e formação de valores, bem como de preparo para
o exercício da cidadania, constitui-se em um
conjunto de ideias contrárias e ideias prevalecentes no sistema social atual. No âmbito escolar, enquanto prática político-pedagógica, a
Educação Ambiental determinada histórica e
socialmente, pretende possibilitar o desenvolvimento e a escolha de estratégias de ação, que
venham contribuir para a construção do processo de cidadania e para a melhoria da qualidade de vida da população (MUNIZ, 2002).

Portanto, com a falta de conhecimento
sobre o assunto em questão e muitas vezes a
falta de compromisso por parte da gestão e
comunidade escolar, permite que a sustentabilidade não faça parte destes espaços, pois reflexo disso são educadores sem capacitação,
desatualizados, sem formação e especialização técnico-profissional, escolas sem recursos,
práticas educativas não integradas, e sem continuidade nos níveis no ensino formal:
Sendo assim, a educação para a cidadania e a educação ambiental, práticas estas que andam juntas: não se
pode praticar uma sem a outra, conquanto não se confundam. “Embora as discussões a respeito da questão
ambiental e da educação para a cidadania tenham dinâmicas próprias e trajetórias diferentes, elas guardam
afinidades já que buscam melhorar a qualidade de vida
e desenvolver o potencial humano de convivência social” (SEGURA, 2001, p.19).

A educação ambiental tem como objetivo, portanto, formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida
de modo a levar a adoção de comportamentos ambientalmente adequados, investindo
nos recursos e processos ecológicos do meio
Para o autor, o problema ambiental atuambiente. A educação ambiental, deve necessariamente transformar-se em ação (MUNIZ, al, pode ser visto como um desequilíbrio produzido pelo estilo de vida que levamos, em uma
2002).
sociedade moderna, capitalista e tecnológica,
pois decorrente do tipo de desenvolvimento
UM OLHAR NA QUESTÃO DA
econômico e racional envolvido, por práticas
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
cartesianas e particularistas, onde, percebe-se
Entende-se por educação ambiental urgente a necessidade de outro estilo de vida,
formal aquela desenvolvida no âmbito dos cur- mais holística, em rede, teia, ecológica, ética,
rículos das instituições de ensino públicas e que respeita às diversidades biológicas e culprivadas e educação ambiental não-formal as turais (SEGURA, 2001).
ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões amNa Constituição Federal de 1988 seu
bientais e à sua organização e participação na artigo 225, relata que “Todos têm direito ao
defesa da qualidade do meio ambiente.
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à saNo âmbito do processo educativo fordia qualidade de vida, impondo-se ao poder
mal articulado, em todos os níveis e modalidades em caráter formal e não-formal, com público e à coletividade o dever de defendê-lo
enfoque humanista, holístico, democrático e e preservá-lo para os presentes e futuras geraparticipativo pode auxiliar na formação de edu- ções.”
candos comprometidos com a sustentabilidaA Assembleia Geral da Organização
de socioambiental:
das Nações Unidas (ONU), na Declaração UniEntende-se por educação ambiental os processos por versal dos Direitos Humanos, proclama como
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem ideal comum a todos os povos e todas as navalores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
ções, que os governos se esforcem pelo ensino
e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sa- e pela educação, a fim de desenvolver o resdia qualidade de vida e sua sustentabilidade (LEI 9.795, peito dos direitos e liberdades e para promo1999, art. 1º).
ver, através de medidas progressivas de ordem
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nacional e internacional, o seu reconhecimento
e a sua aplicação universal, ética e efetiva na
questão sustentabilidade ambiental:
De acordo com a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada em 1977
em Tbilisi, Geórgia (ex URSS) a educação ambiental
é considerada um processo permanente, no qual os
indivíduos e a comunidade tomam consciência do meio
ambiente e adquirem os conhecimentos, os valores, as
habilidades, as experiências e a determinação que os
tornam aptos a agir individual e coletivamente para resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS,
1992, p. 92).

A educação ambiental ganhou força
na pauta da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente, dos organismos internacionais, através da recomendação da declaração de Estocolmo, de 1972. E o conceito
de sustentabilidade começou a ser elaborado
em 1973, um ano depois da Conferência de
Estocolmo, mas sua projeção mundial só ocorreu em 1987: “A educação ambiental aparece
como instrumento fundamental para a transformação cultural das pessoas, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei Federal n. 9.795/99, para fins desta pesquisa se
entende Educação Ambiental (EA)” (BRASIL,
1999, p.1).
A ação educativa ambiental, justifica-se, pela necessidade de formar uma nova pessoa, capaz de viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo, com isso, transcender
a divisão cartesiana, onde analisava o mundo
em partes e encarava a natureza como um mecanismo de relógio, temos a física moderna,
com o advento da teoria quântica, não só invalidou o ideal clássico de uma descrição objetiva da natureza, mas também desafiou o mito
da ciência isenta de valores. Certamente, que
a relação se encontra num movimento global
que promove a nova forma de pensar, refletir e
agir, onde faz relação aos meios educacionais,
familiar e no meio comercial (BRASIL, 1999).

O PAPEL DO PROFESSOR NA
QUESTÃO AMBIENTAL PARA O
CONHECIMENTO DO ALUNO
O professor possui em seus conhecimentos, ferramentas indispensáveis para viabilizar o conteúdo perante as instabilidades
ambientais que estão acontecendo pelas desfavoráveis atividades humanas, é de extrema
necessidade que os argumentos sobre educação ambiental evoluam de forma a acrescentar
em uma melhor educação voltada aos princípios de sustentabilidade (BRASIL, 1999).
O professor exerce um papel essencial,
é preciso que as escolas abracem a educação
ambiental como disciplina imprescindível, tentando desse modo fazer com que os alunos
se transformem em cidadãos com noção de
conhecimento no que diz respeito à educação
ambiental (BRASIL, 1999).
Nos dias atuais, para mostrar e educar
um aluno na relação ambiental é necessário
que o professor possua em seus conteúdos,
informações reais e precisas, pois ao mostrar
para o aluno que o desenvolvimento sustentável é a única maneira de sensibilizar pessoas,
a informação e participação na defesa do meio
ambiente e da vida em sociedade. Portanto,
nos parâmetros atuais da educação ambiental,
ensinar é uma ferramenta indispensável à sustentabilidade, ela é um meio para se conquistar o escopo: o desenvolvimento sustentável
em todos os setores de atividades (BRASIL,
1999).
Dessa forma, o conceito apresentado
na educação ambiental reflete em ações de
sustentabilidade, assumindo um papel transformador, acarretando um mundo sustentável. O
papel do professor diante de um contexto marcado pela degradação constante da natureza
é de uma imensa responsabilidade, ou seja, a
educação ambiental configura-se necessária, é
uma ferramenta de transformação, potencializando o envolvimento de todos numa perspectiva interdisciplinar, inovadora e crítica, voltada
para a transformação social.
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Para Segura (2001), esta abordagem
deve ser numa perspectiva de ação holística,
relacionando o homem, a natureza e sua responsabilidade de ação no uso dos recursos
naturais: “A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de “ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de
responsabilidade para melhorar a qualidade de
vida da população, por meio de informação e
conscientização” (SEGURA. 2001, p. 21).

Assim, cabe a escola uma reflexão crítica da realidade, um lugar de constante aprendizagem, um espaço para pensar, superando
as barreiras impostas na sociedade. De acordo
com Freire, o “conhecimento emerge apenas
através da invenção e reinvenção, através de
um questionamento inquieto, impaciente, continuado e esperançoso de homens no mundo,
com o mundo e entre si”. Com o conhecimento, podemos transformar as mais diversas realidades.

Para despertar o empenho dos alunos,
é preciso que o professor use a “bagagem de
conhecimentos trazidos de casa” por estes.
Como dizia Freire (1987), direcionando-o a perceber os problemas ambientais existentes no
mundo, que envolve todos e consequentemente lutar por possíveis soluções, para que haja
equilíbrio no nosso planeta.
A sociedade atual precisa aprimorar o
padrão de desenvolvimento econômico e social, poupando a natureza e o uso dos seus
recursos, garantindo a preservação do meio
ambiente para as gerações presentes e futuras, assumindo consciência da importância
da educação ambiental, permitindo o prosseguimento da vida neste planeta. Para isto, é
indispensável a mudança de hábitos de consumo, criando alternativas, novos parâmetros
que agenciem o desenvolvimento sustentável,
fazendo as escolhas conscientes para que a
sociedade contemporânea tenha postura responsável e ética.Segundo Paulo Freire (2007):
“Se o meu compromisso é realmente com o
homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso
mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para
melhor lutar por esta causa” (FREIRE. 2007, p.
22).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância dos parques florestais atualmente, é notado por todos, com as visitas
técnicas, isso tem se tornado um imenso objetivo de como levar o aluno a um ambiente que
não esteja nos limites escolares, atualmente, muitas escolas estão partindo para as excursões
escolares, ambientes abertos, onde a educação ambiental está cada vez mais forte diante deste
contexto escolar.
Constata-se que na concepção do estudante, a visita técnica é um meio divertido e esperado, pois muitos desejam, por algumas horas, mudar a rotina de sala de aula e ter contato
com outros ambientes, por isso o professor precisa mostrar a finalidade de uma aula expositiva,
é preciso mostrar ou relacionar o conteúdo mostrado em sala de aula com sua aplicabilidade no
contexto social, ou seja, a teoria com a prática.
A ação direta do professor na sala de aula é uma das formas de levar a Educação Ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais no processo de conscientização
da sociedade dos problemas ambientais é o educador. O professor pode desenvolver em seus
alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.
Também, conclui-se com o tema e a pesquisa realizada, que retirar as sacolas plásticas
de circulação traz como principal vantagem a preservação do meio ambiente, a despoluição,
porque essas sacolas formam uma camada plástica de impermeabilização no solo, além de
causar também efeitos de gases poluentes na atmosfera.
Este presente artigo teve por objetivo estudar bibliografias de um modo geral, sobre educação ambiental e sustentabilidade, pois acredita-se que a teoria é bela, mas na prática, existe
uma necessidade urgente em divulgá-la e se fazer conhecer mais sobre este assunto, aprofundamento a reflexão teórica do tema para que todos possam ser sensibilizados. O artigo teve
como objetivo geral desenvolver a criticidade e a sensibilidade nos alunos através de ações pedagógicas direcionadas para a inserção da cultura da sustentabilidade e o seu uso permanente
no cotidiano escolar e social.
O caminho para uma educação transformadora não é fácil, é intenso, mas necessário.
É preciso desenvolver uma Educação Ambiental direcionada para a resolução de problemas,
colaborando para um envolvimento ativo da juventude na prática consciente das atitudes, estabelecendo uma interdependência entre o ambiente e o ser humano.
Os conhecimentos educativos concernentes ao ambiente ajudam os jovens a compreenderem as relações entre os seres vivos e
o ambiente, a acrescentarem o seu nível de consciencialização e de
conhecimentos sobre questões e problemas ambientais e a desenvolverem capacidades adequadas à participação nos processos de
tomadas de decisão.
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LINGUAGEM ARTÍSTICA COM FACE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A arte voltada para a educação do desenvolvimento do indivíduo, da formação de
seu senso crítico e afetivo, atualmente está sendo desvalorizada. A maioria das vezes as pessoas não são incentivadas a buscar algo inovador, algo que lhe desperte o senso criativo. O
professor tem o papel de através do uso de diferentes linguagens artísticas ( teatro, dança,
música e artes visuais) que são carregadas de sentido e fazem parte da vida do ser humano,
desenvolver nos alunos a capacidade de se relacionar e assumir uma consciência crítica. Este
trabalho tem o objetivo de apresentar uma reflexão sobre a arte, para mostrar realmente
como ela é importante na formação da criança. Assim como todas as disciplinas presentes
no currículo, a Arte é relevante em seu processo de formação, devendo-se ampliar no aluno
o conhecimento e a sensibilidade tornando-os indivíduos criativos e dinâmicos inseridos no
contexto da sociedade.

Palavras-chave: Linguagem; Arte; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

situação do ensino de arte nas escolas, tem preocupado muitos, esse artigo pretende-se mostrar como a arte pode ser desenvolvida, apreciada e utilizada como
linguagem na vida escolar, querendo ainda destacar o importante papel da Arte
na educação como elemento facilitador da aprendizagem das crianças e se define sobre interesse em apresentar a importante contribuição cultural na educação.
Sugere-se a elaboração de projetos como metodologia para o ensino de arte para crianças por ser um método que explora com maior profundidade cada tema, tendo como diferencial
a flexibilidade no currículo e um maior envolvimento entre alunos, professores e instituição.
Vamos, juntos, refletir e discutir a respeito da necessidade de um ambiente voltado a arte
como possibilidade de experimentação expressiva da criança nesta faixa de escolarização. Um
espaço de artes, na escola, contendo ateliês de experimentação de várias linguagens artísticas,
proporcionando vivências lúdicas significativas para sua formação.
A escolha da temática se deu em virtude de alguns problemas observados, quanto à
formação de professores e metodologia aplicada nas escolas. A sala-de-aula que se propõe a
produzir Arte deve ser viva, dinâmica, um local sagrado onde pesquisas são desenvolvidas, técnicas são criadas e recriadas, descobertas são feitas a cada momento, tanto para o educando
quanto para o educador. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O ensino das Artes ainda
está relegado ao segundo plano: falta de política educacional que invista em material humano
e físico, poucas horas destinadas ao ensino das linguagens artísticas e desvalorização do potencial educativo contido no universo da Arte são alguns entraves para o seu reconhecimento
enquanto um ramo do conhecimento de igual importância quanto aos demais.
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A ARTE E O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Desde a primeira infância a criança utiliza o desenho para a representação da realidade. Desenhar, pintar ou construir constitui um
processo complexo em que a criança reúne diversos elementos de sua experiência, para formar um novo e significativo todo(LOWENFELD,
1977, p. 13).
Este processo de criação em que a
criança faz a seleção, interpretação e reformulação dos elementos são de extrema importância, pois ela direciona para o trabalho
artístico parte de si própria expressando seus
pensamentos, sentimentos e emoções. Portanto nesta fase é importante que a criança tenha
a liberdade de se expressar sem que haja a interferência do adulto, no sentido de influenciar
e direcionar a criança a utilizar determinado esquema de cores ou até mesmo na maneira de
pintar formas prontas. Sem perceber, o adulto
interfere no processo criativo e inibe a criança
a utilizar a arte como meio de auto-expressão
(LOWENFELD, 1977).

Partindo desta análise, pode-se afirmar
que além do aprendizado adquirido nas interações familiares as crianças também recebem
informações no ambiente escolar. Portanto é
neste ambiente que a criança ficará boa parte
de seu tempo e é este ambiente que deverá
proporcionar experiências significativas para
o seu desenvolvimento. Como nesta fase as
crianças precisam ser incentivadas a vivências
lúdicas, significativas, que explorem a criação,
a emoção e a sensibilidade, é no ensino da
arte que ela terá o contato com estes elementos fundamentais para a construção humana.
A arte é a área do conhecimento que abrange
o desenvolvimento e a prática da linguagem
visual (LOWENFELD, 1977).

Segundo o autor (1977), é durante
esta disciplina que a criança terá o contato
com esta linguagem, gradativamente, de acordo com a sua idade. Além de oferecer oportunidade de auto- expressão, as artes visuais
são consideradas um importante meio para
o desenvolvimento social, pois é através das
aulas de artes que ocorrem importantes possibilidades de interações sociais e trocas de
Quando é citada a questão da interfe- experiências, tais como:
rência, vale salientar que ela pode ser construtiva ou destrutiva. A crítica relatada acima
- desenvolvimento físico, em que se
se refere à interferência destrutiva, na qual o
manifesta a capacidade de coordenação visual
adulto acaba influenciando negativamente o
processo de criação da criança. Ao se pensar e motora da criança, na maneira que controla
em desenvolvimento e aprendizagem destaca- seu corpo, orienta seu traço e dá expressão a
mos Vygotsky, teórico sócio interacionista que suas aptidões.
- desenvolvimento intelectual, pode ser
construiu a sua teoria com base no desenvolvimento do indivíduo como resultado de um demonstrado de acordo com o conhecimento
processo sócio histórico, ou seja, o indivíduo que está à disposição da criança quando deadquire conhecimento a partir de sua interação senha, é apreciado na compreensão gradativa
com o meio (LOWENFELD, 1977).
que a criança tem de si próprio e do seu meio.
- desenvolvimento emocional, neste
Sabe-se que nos dias atuais as crian- caso o desenvolvimento está diretamente relaças estão indo para a escola cada vez mais cionado à intensidade que a criança tem com
cedo. Isso se deve devido ao desejo de inde- sua obra, que pode variar entre baixo nível de
pendência que as mães estão buscando, dei- envolvimento, com repetições estereotipadas e
xando de lado os afazeres domésticos e se inalto nível de envolvimento quando está empeserindo cada vez mais no mercado de trabalho,
nhada em retratar algo realmente importante
deixando a cargo da escola a responsabilidade
de assumir a educação integral das crianças pra ela.
- desenvolvimento estético, pois são
(LOWENFELD, 1977).
capazes de organizar o pensamento, a sensibi1342
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lidade e a percepção para a expressão de um
todo coeso.
- desenvolvimento perceptual, onde a
conscientização da variação da cor, das formas, dos contornos e texturas pode ser progressiva na medida em que o contato com
essas e outras experiências perceptuais lhe é
apresentado. E desenvolvimento criador, pois
desde os primeiros rabiscos as crianças são
capazes de inventar suas próprias formas e colocar nelas algo de si própria. (LOWENFELD,
1977).
Mas deve-se estar muito atento quanto
à faixa etária e o nível de desenvolvimento das
crianças no que se refere ao ensino das artes,
pois cada aluno traça um percurso de criação
e evolução individual aprimorado pelas experiências pessoais e o educador tem um papel
fundamental nesse momento, pois é ele quem
deverá enriquecer este percurso estimulando
atividades criativo-educativas que instiguem o
senso crítico e o desenvolvimento cognitivo,
pensadas para cada nível de desenvolvimento
(LOWENFELD, 1977).
Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, o ponto de
partida para o estímulo às práticas criativas é o
desenho. Para a criança um lápis pressionado
a um pedaço de papel pode significar muito
além do que meros rabiscos, pois é através
do desenho que ela vai expressar suas ideias,
pensamentos e emoções. Desenhar, para ela,
é tão natural e prazeroso quanto brincar. O
desenho infantil passa por algumas fases de
desenvolvimento, ou seja, na medida em que
as crianças mudam sua forma de representação também se transforma. O desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças
significativas por idade, descritas por (LOWENFELD, 1977).

distraída com algum estímulo externo e mesmo assim continuar garatujando. Os traços são
ocasionados pelos movimentos dos braços
para frente e para trás e variam de comprimento e direção, normalmente ultrapassando a folha de papel (LOWENFELD, 1977).
O ato de garatujar é um motivo de extremo prazer para a criança, ela irá desfrutar
desta atividade com imenso fascínio. A partir do momento em que os traços vão se tornando mais ordenados e organizados estarão
na fase das garatujas controladas; a coordenação entre o desenvolvimento visual e motor
representa uma grande conquista. Nesta fase
a criança irá perceber que existe uma ligação
entre o movimento e os traços que faz no papel
(LOWENFELD, 1977).
As garatujas já acontecem com maior
entusiasmo e as crianças poderão permanecer
por mais tempo envolvidas com seu desenho,
pois já serão capazes de descobrir alguma relação entre o que desenharam e o seu meio. A
partir do momento em que a criança começa
a nomear suas garatujas estará na fase de atribuição de nomes; neste momento, a criança
passa não somente a pensar o desenho como
um movimento impresso no papel; agora estes
traços terão intenção de representar o mundo
a sua volta. Nesta fase, a criança anuncia o
que vai desenhar, ou ocasionalmente, que desenho vai desenvolver (LOWENFELD, 1977).

Serão traços mais ordenados; poderão
ocupar a folha toda e normalmente será anunciada a intenção antes de iniciar a garatuja.
Essa passagem, essa transformação é possível
graças às interações da criança com o ato de
desenhar e o contato com o desenho de outras
crianças. Desta maneira, a partir dos seus desenhos as crianças criam formas expressivas,
recriam, brincam de faz-de-conta, e instigam a
A fase das garatujas acontece, geral- imaginação e a sensibilidade (LOWENFELD,
mente, na fase dos dois a quatro anos de ida- 1977).
de. A criança pequena que começa a fazer
seus primeiros rabiscos no papel está na fase
das garatujas desordenadas. Ela pode estar
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A fase pré-esquemática acontece dos
4 aos 6 anos, segundo Lowenfeld este é o
momento em que a criança descobre a relação entre desenho, pensamento e realidade.
Ela começa a representar coisas de sua realidade e a exprimir sua fantasia, desenhando
vários objetos ou o que imagina deles. Além
do desenho com grafite, lápis de cor e lápis de
cera a experimentação de diferentes materiais
enriquece a prática das aulas de artes, pois as
crianças poderão perceber as diferentes texturas, diferentes suportes e terão a possibilidade
de transformação, de reutilização e criação de
diferentes formas o que será significante para
o seu percurso de desenvolvimento cognitivo e
expressivo (LOWENFELD, 1977).
Portanto o educador tem de estar preparado para saber propor atividades significativas com a utilização de diferentes materiais
para o desenvolvimento criativo da criança.
Segundo Ana Mae Barbosa:
É preciso que os professores saibam que não é qualquer método de ensino da arte que corresponde ao objetivo de desenvolver a criatividade, da mesma maneira
que é preciso localizar a arte da criança no complexo
mais totalizante da criatividade geral do indivíduo (BARBOSA, 1990, p. 89) .

Diante desta afirmação é importante
discutirmos a maneira como o ensino da arte
vem sendo aplicado nas escolas e o quanto
pode ser prejudicial à interferência inibidora do
adulto no processo criativo da criança. Na
educação infantil existem inúmeras possibilidades de propor atividades que explorem o
desenvolvimento das crianças, mas ainda há
escolas que utilizam materiais que tem como
suporte os desenhos prontos. E como se não
bastasse, as crianças são conduzidas a obedecer aos contornos e usar determinada cor, ou
seja, alguns professores não estão possibilitando o trabalho com a expressão individual da
criança (BARBOSA, 1990, p. 89) .

Segundo Duarte Júnior, a formação do
professor polivalente tem se revelado deficitária,
sendo difícil que apenas um profissional possa
trabalhar com todas as áreas. E isto acaba por
fazer com que os professores desenvolvam atividades que não conhecem bem, apenas para
cumprir as formalidades da instituição. O professor muitas vezes é leigo e não compreende
exatamente o significado da arte e desconhece
a metodologia adequada (DUARTE JR, 1988).
Normalmente para o professor despreparado a atividade artística é considerada
como hora de lazer e recreação, não sendo
dada a devida importância para esta área do
conhecimento. Para orientar o modo como as
aulas de artes podem ser aplicadas na Educação Infantil no período entre 4 e 6 anos, será
apresentada a metodologia oferecida pelos
Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, que aponta o ensino da arte como uma
linguagem que tem estrutura e características
próprias, cuja aprendizagem se dá por meio de
articulações dos seguintes aspectos (DUARTE
JR, 1988).
Fazer artístico centrado na exploração,
expressão e comunicação de produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas,
propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal. Apreciação percepção
do sentido que o objeto propõe, articulando-o
tanto aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando
desenvolver, por meio da observação, a capacidade de construção de sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte
e de seus produtores;
Reflexão considerada tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre
todos os conteúdos do objeto artístico que se
manifesta em sala, compartilhando perguntas
e afirmações que a criança realiza instigada
pelo professor e no contato com suas próprias
produções e as dos artistas (BRASIL, 1998,
p.89). Os conteúdos são organizados, pelo
Referencial Curricular para a Educação Infantil,
em dois blocos: o fazer artístico e a apreciação
em artes.
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O FAZER ARTÍSTICO
Segundo os Referenciais Curriculares,
a criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e
da utilização das linguagens das artes visuais:
ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura, etc. Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar,
modelar, dentre outros materiais. Exploração e
aprofundamento das possibilidades oferecidas
pelos diversos materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico. Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos artísticos.
Organização e cuidado com os materiais no
espaço físico da sala. Respeito e cuidado com
os objetos produzidos individualmente e em
grupo. Valorização da própria produção, das
outras crianças e da produção de arte em geral
(BRASIL, 1998, p. 99) .
É durante o fazer artístico que as crianças poderão criar as suas próprias produções.
Um período de exploração e conhecimento das
diversas possibilidades de criação. O professor
poderá enriquecer este momento, apresentando aos alunos os diferentes tipos de materiais
como: lápis preto, lápis de cor, lápis de cera,
giz, carvão, canetas, tintas, etc. e suportes
como: caixas, latas, diferentes tipos de papéis,
papelões, retalhos de tecidos, plásticos, lixas,
terra. Apreciação em Artes Visuais. Conhecimento da diversidade de produções artísticas,
como desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema
etc. Apreciação das suas produções e das dos
outros, por meio da observação e leitura de
alguns dos elementos da linguagem plástica.
Observação dos elementos constituintes da
linguagem visual, ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas. Leitura de obras
de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos.
Apreciação das Artes Visuais e estabelecimento de correlação com as experiências pessoais
(BRASIL, 1998).

EM QUE MOMENTO A ARTE SE
RELACIONA COM A EDUCAÇÃO
Segundo Duarte (1988, p. 23), a necessidade de auto- identificação deve ser uma
preocupação vital do sistema educacional. A
confiança em si mesma, que desenvolvida por
esse tipo de expressão, fornece a base para níveis mais avançados da arte. A expressão própria do indivíduo é de primordial importância, e
a arte provavelmente, contribui tanto para essa
área do desenvolvimento como para qualquer
outra parte. Ao longo dos anos, muito se tem
falado e escrito sobre a necessidade da inclusão da arte na escola de forma mais efetiva.
Desde 1971, pela Lei 5692, a disciplina Educação Artística torna-se parte dos currículos escolares. Duarte (1988, p. 23) crítica
a esse modelo de 71, colocando que: “a Educação Artística deve ter a mesma importância
que as outras disciplinas dos currículos escolares, e, isso deve ser entendido pelos professores”. Apesar de ter sido legitimado a disciplina
de Artes nos currículos, mas no contato direto
com professores, diretores de escolas e coordenadores pedagógicos, nas intenções parecem apontar para um caminho interessante,
mas é no confronto com a prática pedagógica
no campo da arte que se nota a grande distância entre a teoria e a prática (DUARTE, 1988).
Aceitar que o fazer artístico e a fruição
estética contribui para o desenvolvimento de
crianças e de jovens é ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o seu potencial
cognitivo e assim conceber e olhar o mundo
de modos diferentes. Esta postura deve estar
internalizada nos educadores, a fim de que a
prática pedagógica tenha coerência, possibilitando ao educando conhecer o seu repertório
cultural e entrar em contato com outras referências, sem que haja a imposição de uma forma
de conhecimento sobre outra, sem dicotomia
entre reflexão e prática (DUARTE, 1988).
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Esta maneira de propor o ensino da
arte rompe barreiras de exclusão, visto que a
prática educativa está embasada não no talento ou no dom, mas na capacidade de interação
de cada um. Dessa forma, estimula- se os educandos a se arriscarem a desenhar, representar, dançar, tocar, cantar, escrever, pois se trata
de uma vivência, e não de uma competição
(DUARTE, 1988).

Daí percebe-se que estamos caminhando para uma perda da sensibilidade humana
induzida pela produção artística contemporânea, a qual não volta os olhos para a questão
de valorizar o conhecimento de que todo ser
humano traz consigo uma marca nascida com
ele, e que tem toda a possibilidade de desenvolver-se diante da troca e do acolhimento do
meio em que vive, sendo nesse momento que
a arte, em particular o desenho, se faz presenO autor (1988, p. 68) chama a aten- te, e com grande importância para o desenvolção de que as disciplinas físicas, matemática vimento da criança (DUARTE, 1988).
dentre outras tiveram ao longo do processo de
ensino formal muito mais importância do que
METODOLOGIA E ENSINO DA ARTE
o ensino da arte. Acrescenta que a respeito do
saber preexistente no ser humano antes dele
Perante as informações apresentadas
ter se deparado com qualquer outra forma de no capítulo anterior, consideramos que o ensisaber elaborado fora dele por outro se, o que no da arte é muito importante para o desenvolele denomina de conhecimento vivencial. “... vimento infantil. As crianças estão em constante
trazer a tona uma discussão sempre menos- procura de novidades, por isso tem. Necessiprezada pelo saber moderno, que considera dade de tocar nos objetos de experimentar noconhecimento somente aquilo nascido da atu- vas sensações de descobrir novas possibilidaação do raciocínio lógico-conceitual, descar- des, portanto é nessa fase que o contato com
tando todo e qualquer modo não racional de a arte. Pode ser extremamente positiva para o
sabedoria humana”.
seu desenvolvimento.
A arte entendida como o saber sensível
e estético, é vista por Duarte como sendo a
mesma desconsiderada pela modernidade em
detrimento do conhecimento intelectual, chegando até mesmo a ser considerado um obstáculo para chegar-se a verdade. Já na área industrial ela, meramente é vista como fonte para
apurar lucro; deixando de lado a sua intencionalidade por parte do seu idealizador a de desenvolver a sensibilidade dos consumidores,
com relação a isso Duarte Jr diz o seguinte:
Desta maneira, o desenho industrial acabou por se
tornar instrumento para a consecução do oposto ao
pretendido por seus idealizadores originais, convertendo-se não num elemento de desenvolvimento da sensibilidade dos consumidores, e sim num fator de deseducação sensível, na medida em que impõe um padrão
esteticamente neutro, desprovido de valores e expressões culturais (DUARTE JR, 1977, p.81).

As crianças são extremamente curiosas, são maravilhadas pelo aprender o educador tem que ter iniciativa de promover atividades instigantes, ser voraz ao pesquisar coisas
novas, ter o desejo de ensinar e fazer do ensinar um momento mágico. Mas sabemos, perante as informações anteriores, que para o
ensino em artes ser de fato satisfatório dependemos de muitas variantes que vão desde a
formação dos professores, da metodologia por
eles utilizada, do currículo inflexível e da instituição que por sua vez considera as aulas de arte
hora de lazer. Neste caso, o educador fica sem
liberdade de inovar em seu ensino, pois está
amarrado a seguir o currículo escolar.
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Deve-se repensar este ensino. Este assunto já vem sendo discutido por alguns autores que discordam da maneira como o ensino
da arte é trabalhado na educação formal. Estes
estudos darão embasamento para apresentar
uma proposta de reestruturação da prática em
artes. As ações pedagógica precisam envolver
a todos, seguindo uma metodologia lúdica, rica
em diálogos, promovendo atividades a partir
de elementos do cotidiano, de maneira livre,
com interação completa entre educador, alunos e pais.
De acordo com seus relatórios podemos perceber que ela tinha inteira liberdade
tanto nos trabalhos desenvolvidos dentro da
escola como na exploração de ambientes fora
da escola. A abordagem do ensino Reggio
Emilia (2017) tem como conceitos a flexibilidade do currículo, autonomia e a interação entre
as crianças, pais, educadores, comunidade e
instituição, enfatizando a importância das linguagens da arte como forma de conhecimento
e expressão.
O objetivo deste método é a introdução de projetos no currículo de crianças de 3
a 6 anos. A elaboração destes projetos, segundo a autora, parte de algo que já é, de certa
maneira, familiarizar às crianças, ou seja, elas
próprias contribuem com o projeto partindo de
suas experiências e sugerindo questões a serem ilustradas. Essa é a razão, as práticas significativas, tornam o aprendizado muito mais
interessante, modelos de ensino apresentaram
resultados positivos (EMILIA, 2017).
A escolha pelo ensino da arte através
de projetos é pela profundidade que este tipo
de método propõe. O trabalho com projetos oferece subsídios para diálogos entre os adultos
e crianças. Nele existe a participação ativa de
ambas na formulação e solução de problemas.
Ao se tratar de um projeto elaborado pensando
no ensino da arte para a educação infantil é
importante que este projeto tenha duração de
quatro semanas, pois há um maior aprofundamento no tema. Sabe-se que as crianças são

curiosas e aptas para explorar a fundo. Diante de um objeto ou uma pintura, são capazes
de perceber e interrogar cada detalhe (EMILIA,
2017).
Portanto o envolvimento em um projeto
de longa duração possibilitará a essas crianças
uma melhor expressão e comunicação de suas
ideias. Fernando Hernandez (2000, p.182) divide em tópicos um exemplo de sequência para
a elaboração de um projeto de trabalho:
- Parte 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 de fontes.
-São recolhidas novas dúvidas e perguntas.
-São estabelecidas relações com outros problemas.
-Representa-se o processo de elaboração do conhecimento vivido.
-Recapitula-se (avalia-se) o que se
aprendeu. - Conecta-se com um novo tema ou
problema (Hernandez, 2000, p.182).
Ou seja, procurar diante de um tema
explorar cada linguagem da arte de forma integrada e de maneira lúdica de forma a contribuir
para o desenvolvimento de um olhar mais sensível para as coisas que cercam a criança. Este
tipo de método, ou muito parecido, é aplicado
no ensino não formal através de cursos e oficinas ministradas em ateliês ou centro culturais.
Estes espaços são devidamente estruturados,
planejados para explorar cada linguagem artística. Normalmente estes espaços oferecem
cursos e oficinas para crianças acima de seis
anos (HERNANDEZ, 2000, p.182).
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A esse respeito, sugere-se que novas
pesquisas sejam feitas no intuito de aprofundar
estas questões. Outro fator importante é o ambiente que será aplicado as aulas de artes. O
ambiente pode favorecer para a elaboração de
um bom trabalho em artes. Grande parte das
escolas de educação formal não dispõe de um
espaço específico para a disciplina. Mas como
deverá ser este espaço? Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, a organização da sala, a quantidade e
a qualidade dos materiais presentes e sua disposição no espaço são determinantes para o
fazer artístico (HERNANDEZ, 2000, p.182).
Este espaço deverá ser amplo, de maneira a acomodar confortavelmente as crianças. Os materiais devem estar de fácil acesso.
O ambiente deve ser agradável, decorado de
forma harmoniosa para que influenciam ou ativam o desejo de produzir e o prazer de estar
neste local. Deve, além disso, favorecer o andar, o correr, o brincar (HERNANDEZ, 2000).
Para a educadora Maria da Graças Souza Horn, a organização dos espaços nas escolas infantis pode ajudar às crianças na construção da própria identidade e descentralizar
a figura do adulto. Em sua pesquisa procurou
saber se ao modificar o espaço das atividades
educativas a prática pedagógica também sofria mudanças. Constatou que conforme as salas são decoradas e os jogos e materiais são
distribuídos às crianças tomam autonomia para
se organizar no ambiente, adquirem conhecimento sobre sua personalidade e começam a
formar sua personalidade, ou seja, um espaço
bem organizado pode ser um bom aliado para
os educadores (HORN, 2004).

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO
As artes visuais estão presentes de forma a facilitar as aulas nas escolas, Exigindo
do professor, no entanto capacidade de conhecer e ensinar. “Em muitas propostas a prática
de artes visuais são entendidas como meros
passatempos [...] destituídas de significado”
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS,
2001, p.61). A arte não é uma forma de ‘ganhar’, ‘preencher’, o tempo que sobrou da aula
sem planejamento, mas sim uma forma suave
de formar o cidadão crítico e participante na
sociedade abrindo-lhe os olhos.
O aluno pode com a Arte desenvolver
suas habilidades, na criação e observação dos
trabalhos. “Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus
modos de pensar e agir”. (PCN/2001 p. 61). A
expressão do saber, do comunicar-se, do interagir com materiais variados do compreender a
arte como fator histórico entre outros, são itens
que os PCN’s enumeraram para a arte capacitar os alunos do Ensino Fundamental, desenvolvendo-os para competência estética nas diversas modalidades artísticas: dança música,
teatro, artes plásticas, etc. Segundo os PCN’s,
os conteúdos da arte trazem para o Ensino
Fundamental a aprendizagem de formação cidadã, buscando participação, igualdade, compreensão, produção nacional e internacional.
No entanto coisas simples que causam
curiosidade até mesmo nos adultos deixam de
ser exploradas, como por exemplo, saber sobre a tinta, assim como em Ciências perguntas
simples como: Por que chove? De que cor é o
céu? Geram uma aula atrativa dependendo da
criatividade do professor em arte uma pergunta
curiosa poderia partir sobre a tinta, por exemplo: Tinta - Mas o que é a tinta? Sabe-se que
a tinta é comprada pronta, um material apropriado para cada atividade, mas como surgiu?
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Segundo Neubert (2005, p. 10) em
Como e porque se faz arte:Os povos pré-históricos usavam argila colorida e materiais
queimados junto com sangue, gordura animal
e cera de abelhas para fazer as tintas. Os romanos importavam púrpura feita de moluscos
moídos e obtinham o vermelho de um mineral
chamado cinabre. Os monges medievais usavam têmpera, uma tinta feita de argila e minerais misturados com ovo ou cola.

Para a Física moderna, a luz é uma
onda eletromagnética com frequência vibratória e diferentes comprimentos de ondas. Isaac
Newton teve sucesso em fracionar a luz branca por um prisma nas cores do espectro cromático, a cor que enxergamos nos objetos é
aquela que a luz branca não conseguiu absorver. A sensibilidade do olho à cor se dá por
meio de pigmentos sensíveis à luz, presentes
nos cones. Os bastonetes distinguem as diferentes intensidades de brilho (preto e branco).
Apesar de possuírem apenas bastonetes, muitos animais enxergam melhor que o homem,
como a águia, por exemplo, que vê os raios infravermelhos emitidos pelos corpos por causa
da temperatura. Divisão das Cores:primárias e
secundárias.

Diferentes artistas utilizam diferentes
meios de trabalho e trabalham suas tintas da
maneira como querem, mas nada melhor que
comprar é mostrar ao aluno as origens do material que utilizam e, embora não se espere que
nasça nas salas de aula Picassos, Boticcellis,
da Vincis, Caravaggios, Monets, que se pode é
encaminhá-los as próprias descobertas artístiCores primárias pigmentos Cores secas.
cundárias pigmento Magenta Vermelho (amarelo + magenta) Amarelo Verde (ciano + amarePodemos até realizar trabalhos cien- lo) Ciano (tom de azul) Azul (ciano + magenta),
tíficos, fazendo descobertas com a arte, na (ARTE, 2006, p.117). As cores primárias-luz
história, na geografia... Na Idade Média, por são diferentes das cores primárias, pigmento
exemplo, as tintas eram preparadas de nozes e são usadas na fotografia, TV, computador,
e sementes. Hoje em dia eles utilizam a tin- entre outros. O branco é a soma de todas as
ta acrílica, feita de substâncias químicas. “As cores luz, o preto é a soma de todas as cores
tintas modernas, feitas em indústrias, passam da cor-pigmento e ausência total de cor na cor
por testes para verificar se são seguras para o -luz.
uso e duráveis” (NEUBERT, 2005, p. 10). Antigamente os pintores misturavam a tinta a óleo
Usamos roupas claras no verão, que
nas mãos, misturando o pigmento ao óleo. Os absorvem menos luz do sol e sentirmos meartistas modernos podem utilizar qualquer tipo nos calor, e escuras no inverno que para efeito
de tinta que queiram.
contrário. Ao acrescentar o branco ou o preto em cores puras temos escalas de diversos
As cores são uma forma de explorar tons destas cores. Muitos termos são difíceis
com as crianças do ensino fundamental uma de serem explicados cientificamente e a arte
aula de Arte, vive-se em um mundo colorido. pode ser usada para mostrar na prática a ação
“Há registros históricos que no séc. XVI e XVII deles, como é o caso das cores.
alguns pesquisadores, como Newton e Descartes, buscavam explicar a existência das
Cores quentes e frias: “essa relação de
cores.” (ARTE, 2006, p. 114). Por que o céu “temperaturas” cromáticas tem seu ponto de
azul? E o gramado porque é verde? E os pás- partida em três cores do arco-íris: azul, vermesaros porque são multicoloridos? Perguntas lho e amarelo” (ARTE, 2006, p. 119). O azul é
como esta podem a partir da Educação Infan- considerado cor fria, associado ao céu, gelo,
til ganha abertura para uma aula de arte rica. frio, ao passo que o amarelo e o vermelho são
“[...] E das trevas fez-se a luz...” Então ela é o consideradas cores quentes, associadas de
início de tudo?
forma espontânea ao calor, fogo, sol. As co1349
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res quentes expandem, enquanto as frias dão
a impressão de recuarem. Dependendo da cor
espacial e da mistura de cada cor, uma cor
pode tornar-se quente ou fria. Também temos
as cores complementares, são cores que nos
causam efeitos visuais, um exemplo, se pegar
a bandeira do Brasil e trocar suas cores por
vermelho (verde), azul (amarelo), alaranjado
(azul), preto (branco), sem as estrelas, e a
observarmos por 25 segundos e em seguida
olharmos para um retângulo branco veremos
as cores originais.
As cores também influenciam nos ambientes, no espaço, cores escuras. Ambientes
pesados, cores claras ambientes aconchegantes, tons claros representam profundidade
espacial, sensualidade e dinamismo, por isso
se aconselha o uso de tons claros em tetos,
ambientes internos, vitrines. Se fossemos nos
estender veríamos os truques usados nos cinema, o uso de cores para dar maior ou menor
destaque a uma cena. Mas nosso objetivo é o
de apenas induzir a novas pesquisas que possam enriquecer o universo das aulas de Arte.
Colagem: atividades simples podem
dar nas escolas noção de arte, como é o caso.
Da colagem, técnica está, muito utilizada pelos
artistas pop, do francês colagem, “a colagem
é uma técnica, na qual diferentes materiais são
colocados em uma superfície plana” (ARTE
2006, p. 95). Os materiais disponíveis nas escolas públicas são escassos, ou poucos, ou
nenhum, e o processo de colagem pode facilitar as aulas de arte usando objetos como
folhas secas, papéis pedaços de tecidos entre
outros.

Ensinar nossos alunos a usar material
de qualidade em seus trabalhos é uma forma
de dizer-lhes que na vida é preciso ter qualidade no que se faz. Até hoje, mais de 2000 anos,
existem quadros egípcios, como o “Retrato do
rapaz de olho machucado, para uma múmia”,
em Fayum, Egito, pintado cerca de 20-161 d.C,
que está em perfeita conservação de cores,
pois o pigmento que o artista usou na época
foi misturado com cera quente diluída e aplicado sobre madeira (NEUBERVY 2005, p.12).
Espalhada, borrifada, salpicada, aplicada com esponja etc., há várias. Formas de
usar a tinta que não são ao contrário do que
pensam técnicas novas, Neubert (2005, p.12),
diz que “nos tempos pré-históricos as pessoas
espirravam tinta na rocha,” na França tem uma
mão, na gruta de Pech Merle, que alguém fez
espirrando tinta por cima da mão por volta de
24000-20000 a.C. No entanto, mais do que tinta, “Adicionar outros materiais à tinta” também
não é uma ideia nova. “Na Europa Medieval, os
monges faziam cópias de páginas da Bíblia e
decoravam-nas com folhas de ouro. Usar materiais preciosos era um modo de honrar a Deus.
Na Índia, os pintores da corte aplicavam ouro
em pequenas pinturas...” (NEUBERT, 2005 p.
16). O uso de materiais diferentes para adquirir
textura é uma forma de explorar a criatividade
dos alunos.

Ferramentas do Ofício: os artistas selecionam suas ferramentas cuidadosamente.
Aquarelistas utilizam papel grosso, absorvente
e pincéis de boa qualidade, feitos de pelo animal. “Artistas que pintam quadros a óleo às
vezes espremem a tinta direto do tubo ou espalham-na com uma espátula. A tinta a óleo pode
ser aplicada sobre a tela ou madeira, mas a
superfície precisa primeiro, ser preparada com
base.”(NEWBERRY, 2005. p.12).
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Segundo Tavares (2004, p. 17), os obALFABETIZAÇÃO ARTÍSTICA (A ARTE
jetivos do ensino de arte se sustenta sobre três
DESDE CRIANÇA)
pilares: formação dos sentidos, conhecimento
artístico, atividade de apreciação e produção
artística. [...] os objetivos do ensino da arte podem ser muitos [...] A proposta de formação
dos sentidos, de domínio do conhecimento artístico aliado à atividade de apreciação e produção artística, se constitui no núcleo central
do ensino de arte.

Buscar a beleza é algo inerente ao ser
humano, é o prazer estético e, independe de
sua classe social, ou meio em que ele vive. Um
arranjo de flores, escolher uma roupa, observar
uma pintura, Segundo D’Aquino (1980, p. 3):
Artes Plásticas antes de tudo é criação ou recriação de sentimentos expressos na natureza,
através de imagens (linhas, formas, cores, etc.)
bem compostas. Essas imagens eternizam
A formação dos sentidos se dá através
emoções individuais ou coletivas (dor, alegria,
da leitura das formas, sons, do modo como às
angústia, amor, ódio, etc.).
pessoas se relacionam e se movimentam no
Por isso a pintura e a escultura estão espaço e de tudo que acontece ao nosso reentre as mais importantes manifestações do dor. Permitindo perceber os objetos de acordo
espírito humano. Através delas podemos vi- com sua função prática. As linguagens artístisualizar e compreender melhor o passado e cas: danças, Artes-visuais, teatro, música, são
também a nós mesmo porque somos resulta- um meio indispensável de expressão e interdo de nossos antepassados. No entanto, tudo pretação da realidade. O conhecimento artístitem um começo, e a importância desse come- co se constitui no estudo de diferentes modos
ço é que se retrata agora, dar qualificações as decomporem com os elementos formais de
obras de arte, como bom, ruim, etc., é um erro cada linguagem, sem perder o contato com a
de leitura, que mostra o despreparo que as cultura visual, sonora, cênica e dança. A aprepessoas têm para analisar e conhecer o que ciação artística pressupõe que o aluno deva
é arte, para corrigir isto, é necessário começar ter acesso a diversas manifestações artísticas,
a descobrir esta arte desde os primeiros rabis- como forma de familiarizar-se com a arte e
compreender que ela mostra a realidade dos
cos de criança.
indivíduos em um determinado contexto. É conSegundo as Diretrizes e Bases da Edu- siderada produção artística, o fazer, o pintar, o
cação Nacional - LEI 9394-96 LEI Nº 9.394, DE cantar dançar, representar confeccionar fanto20 DE DEZEMBRO DE 1996 , “Art. 1º. A edu- ches, desenhar, modelar, dentre outros (Tavacação abrange os processos formativos que se res, 2004, p. 17),
desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais”. A educação é responsabilidade de
todos, não apenas para cobrar, mas para sugerir mudanças e alternativas que possibilitem
que tais mudanças sejam realmente praticadas
e não apenas escritas no papel.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo percebeu-se que o desenho enquanto arte-educação é uma ferramenta para aquisição do conhecimento, e, que a depender da orientação torna-se algo de fundamental relevância para a criança no início da sua vida escolar, apesar disso ser comprovado
através de alguns autores que deram fundamento ao presente trabalho, além de tantos outros
que escreveram a esse respeito; não é dada a devida importância ao desenho.
O estudo a respeito da arte-educação deixa claro que ele tem grande importância para
o desenvolvimento da criança, mas a sua prática acaba não se concretizando devido a fatores
como: falta de capacitação dos professores para o ensino da arte-educação, a imposição do
currículo, o qual é constantemente mudado no percorrer da história das artes, e a cada mudança
ocorre uma readaptação, a qual não contempla amplamente a arte educação com o seu grau
de importância.
Através da arte pode-se ler e escrever o mundo. Essa que é a leitura mais importante
para o desenvolvimento cognitivo. Não se pode ler e escrever sem primeiro se faça uma conexão
com o interior e com o mundo ao redor. A imposição de aplicar desenhos prontos para a criança
faz com que ela não estimule o seu raciocínio, e com isso exercitar o seu pensamento; fator que
faz com que ela desenvolva a sua personalidade, o que a torna independente se percebendo
capaz de fazer suas próprias construções sem precisar de modelos já pré-fabricados.
A razão para escrever esta monografia; foi à questão da importância dada as disciplinas
tidas como padrão, o que não acontecia com a arte que era deixada de lado. Contudo pode-se
constatar que a arte é de grande importância para o desenvolvimento global da criança, podendo até servir de alicerce para outras áreas do conhecimento, além de ajudar quando a criança
apresenta algum problema nas demais áreas disciplinares.
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HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Trad. Jussara
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ARTE NA EDUCAÇÃO

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

Palavras-chave: Arte; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo procura averiguar de quais modos e com quais medidas o educador pode auxiliar o educando no processo de sua formação, despertando seu
interesse e curiosidade pela arte, seu senso crítico e sua vontade de conhecer a
arte e sua história, com foco prático no dia a dia do aluno na escola que frequenta.
A arte é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social do educando. Este estudo visa relatar a importância que a arte exerce na vida dos educandos, seja no desenvolvimento
emocional ou na capacidade de expressar suas ideias desde muito novos.
O conteúdo trabalhado em Arte é concebido muitas vezes como uma atividade escolar
e não como uma disciplina da grade curricular. Neste trabalho, pretendemos refletir sobre a
importância do ensino de artes nas Unidades Escolares e suas contribuições na formação dos
educandos através da utilização de um ensino eficaz e de qualidade.
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CONCEITUAÇÃO DE ARTE
Não podemos deixar de considerar que
a conceituação da arte é extremamente subjetiva,
e que depende da cultura em que está inserida,
ao momento histórico e também aos indivíduos
em si, sujeitos da produção e da leitura da obra.
Mesmo com esta comprovada dificuldade de definição, não podemos negar que a arte
sempre esteve presente na história da humanidade, sendo, inclusive, um dos fatores que nos
diferencia dos outros seres vivos. Neste sentido,
é correto afirmar que a arte é produto da sociedade em que está inserida.
É preciso reconhecer uma preferência da
humanidade pelas obras que se parecem mais
com a realidade, ou seja, a sociedade costuma
medir a capacidade do artista a partir de sua
competência para reproduzir imagens o mais parecidas possível com o real e, devemos admitir
que esta não é uma postura que estimule e valorize a criatividade e a expressão real dos artistas.
Precisamos também considerar que o gosto do
observador é algo muito complexo e importante,
além de ser passível de desenvolvimento e mudança.
Portanto, é importante que tenhamos clareza sobre a forte relação que existe entre a arte
e a beleza, sem perder de vista que a ideia de
beleza pode variar muito de uma pessoa para
outra. Além disso, nem sempre o artista procura
expressar a beleza em sua obra, mas sim a contradição, a indignação e a tristeza.
Dessa forma, o artista não pretende
agradar a todos o tempo todo, não busca apenas
fazer cópias. Ele tem a sua forma de perceber
o mundo e costuma demonstrar isso a partir de
sua criação.
Portanto, precisamos valorizar e reconhecer a função moral e social da arte, visto que o artista expõe sua visão de mundo e seus sentimentos, influenciando os destinatários de sua obra. E
é, sobretudo neste aspecto, que a arte torna-se
grandemente importante para a sociedade.
O artista interfere no meio ambiente e, ao
mesmo tempo, é também influenciado por ele. Aí
está a dialética da relação da obra de arte com
o mundo. É importante que haja uma reflexão a
respeito da função social da arte, a partir da relação dialética que recebe e exerce na sociedade.

AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
Ao perceber a arte como uma forma de
expressão do artista, passamos a considerá-la
uma manifestação de linguagem, ou de diversas linguagens. Neste caso, é preciso ter o cuidado de não compreender o termo linguagem
de uma maneira estática e fechada, visto que
estamos numa sociedade que costuma associar tal palavra apenas à leitura e à escrita.
Mas são muitas as formas de linguagem utilizadas pela humanidade: Linguagem
verbal (oral e escrita); Linguagem não-verbal
(visual, gestual, tátil, sonora, olfativa e cinestésica).
Compreendemos que a arte se utiliza
de vários tipos de linguagens para estabelecer
as suas relações com o mundo: Música; Dança; Plástica bidimensional (desenho/pintura);
Plástica tridimensional (escultura/ arquitetura);
Teatro; Literatura; Cinema.
A utilização de várias expressões não
deve ser vista como um fator impeditivo ou reducionista da obra de arte. Diversas obras se
utilizam de diferentes linguagens simultaneamente, enquanto que outras são mais singulares e únicas, porém ambas possuem igual
valor e importância.
Para construirmos o conhecimento
acerca das linguagens artísticas, é necessário
que haja contato e observação constante, ou
seja, um processo de familiarização com as
obras, que permitirá a verdadeira compreensão
dentro do contexto da obra em si.
Neste percurso, é preciso considerar
as diversas formas de expressão e linguagem
artísticas, pois há certa tendência mundial em
valorizar mais aquela arte considerada erudita
ou, ainda, fortalecer os saberes acerca das artes visuais, em detrimento das outras.
A partir de agora, você precisa reconhecer que a arte está em toda parte: nos arquivos de áudio do seu celular, nos livros, nas
casas de espetáculo, na internet, na televisão,
nos museus, nas praças, e até nas ruas. E muito da sua interpretação de mundo vai depender
da forma como vai perceber tudo isso.
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OS DISCURSOS ARTÍSTICOS
Ao olharmos para a arte como uma forma de expressão, ou como uma linguagem, não
podemos deixar de considerar que tal processo
de comunicação não carrega apenas a objetivação do artista, ou seja, a obra não traz em si apenas os sentimentos internos de quem a produziu,
mas também a interpretação subjetiva de quem
a interpreta.
O artista deve sempre considerar que
sua produção será recebida e interpretada a partir dos sentidos e dos valores de quem a observa, e isso determina que uma obra de arte nunca
pode ser reduzida à expressão do artista, e nem
somente à interpretação do espectador. Trata-se
de uma via de mão dupla entre as duas esferas.
Atualmente é possível encontrarmos diferentes estilos de produções artísticas capazes de
agradar uma clientela bem diversificada. Mesmo
assim, é preciso reconhecer que não existe obra
de arte universal, pois cada produção será interpretada de uma forma diferente, em processos
que, como já vimos, envolvem questões sociais,
culturais e psicológicas.
No modelo de sociedade atual, para decidir o que é e o que não é arte, fazemos uso de
alguns instrumentos, sendo o discurso o principal
deles. Neste caso, quem detém o poder do discurso são os profissionais da área: historiadores
da arte, críticos de arte, peritos e curadores de
museus, visto que a outra parcela da população
é considerada não detentora de tais saberes.
O discurso então se fundamenta na intenção de determinar um modelo de padrão aceitável, independentemente de estar se referindo a
uma pintura, música ou dança.
O discurso artístico também é exercido
pelo artista, que é possuidor de um olhar atento,
técnico e crítico, assim como o analista de discurso o é. Isso nos leva a acreditar que o discurso
de ambos se constrói um sobre o outro, assim
como a partir de outros olhares e do entendimento que têm a respeito de outras percepções.
Neste sentido, fica caracterizada a prática do artista enquanto um delator de seu tempo,
um orador histórico, ideológico e social, que leva
o seu próprio discurso através da obra produzida,
e que será recebida e também mediada pelo discurso da crítica e pelo discurso do público.

A CRIATIVIDADE
Muitos teóricos apresentam dificuldade
em definir um conceito para a criatividade e
isso se deve, principalmente, ao fato de que ela
não segue um padrão frequente ou previsível,
além de estar relacionada a todas as áreas e
vivências da humanidade.
Mesmo assim, é muito importante que
estejamos empenhados em estudos a respeito da criatividade, pois é ela quem conduz os
avanços no conhecimento (teóricos e práticos),
abrindo novas formas de olhar o mundo e, se
for o caso, de reinventá-lo. Para estes avanços,
não é a memória que apresenta o diferencial
de mudança, mas sim a criatividade, que é
cada vez mais desejada e necessária.
A criatividade não pode ser vista como
propriedade exclusiva de apenas alguns seres
humanos, mas sim como uma característica
em potencial que todos possuem. De acordo
com Fayga Ostrower (1987, p.5), a realização e
desenvolvimento deste potencial criativo é uma
das necessidades da humanidade.
É preciso considerar também que a
criatividade não está restrita exclusivamente à
arte, mas sim a todo o contexto cultural onde a
vida humana se desenrola.
Então a criatividade vislumbra a interligação de dois aspectos importantes da existência humana: o individual e o cultural. E também devemos considerar que o criar é algo
muito próximo ao formar, levando ao processo
de criação a ideia de dar forma a alguma coisa
nova, se fazendo necessário, para o processo
de criação, fundamentar a teoria e qualificar o
profissional de artes.
Lubart (2003, p. 18-19) esclareceu
que a criatividade é produto de uma relação
complexa entre três componentes: os antecedentes, as características de uma pessoa e as
características da situação.
Então já temos clareza de que a criatividade, mesmo sendo difícil de definir, é uma
coisa muito importante para o mundo, pois nela
está a força motriz que direciona as soluções
de todos os problemas do universo.
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Os estudiosos do tema encontraram
vários caminhos para explicar a criatividade,
mas todos parecem concordar que ela está
relacionada à ação de colocar ideias ou experiências que já existem sob uma nova forma
de interpretação ou adaptação. Para tanto, são
necessárias algumas capacidades cognitivas
relacionadas à imaginação, flexibilidade, expressividade e fluência, que podem ser desenvolvidas e estimuladas.
A produção criativa pode se dar em
uma ideia, uma poesia, uma peça teatral, uma
propaganda e até uma pintura. Portanto, a criatividade é um fundamento importante para o
desenvolvimento artístico de uma sociedade,
mas não é exclusividade das artes.
Uma pessoa pode nascer com grande
capacidade criativa, ou desenvolvê-la no decorrer de sua existência, mas só terá interesse
pela arte se tiver contato com produções artísticas, e devemos considerar que isso pode
ocorrer em casa, na escola, redes sociais, clubes, etc.
Além da relação com a arte, é necessário conhecer e/ou criar técnicas que possibilitem produzir novas obras e estabelecer novos
diálogos com o mundo. Pensando na escola
como um dos espaços em que esta relação
pode se dar o aluno precisa encontrar-se num
ambiente onde os saberes não sejam ditados
como verdades absolutas, onde ele tenha liberdade para se expressar e também para conhecer novas possibilidades.
Isso significa superar alguns obstáculos ideológicos e curriculares que a escola contemporânea ainda carrega, pois muitas vezes
acaba inibindo a capacidade criativa de seus
alunos na medida em que determina o que é e
o que não é correto ou belo.
Em pesquisa realizada, Ana Mae Barbosa (1989) identificou que os professores
apresentavam o desenvolvimento da criatividade como o principal objetivo do ensino de arte
nas escolas, e esclarece que não se surpreendeu com o fato, visto que esta é a compreensão do senso comum da criatividade, que está
relacionada à espontaneidade, autoliberação e
originalidade.

A autora defende uma formação em
arte-educação que vislumbre a informação histórica, a compreensão da gramática visual e
a compreensão do fazer artístico como auto
expressão e não apenas o desenvolvimento da
criatividade. Além da criatividade, é preciso saber compreender o mundo, conhecer técnicas,
conhecer as obras e a história, e, sobretudo,
manifestar sua expressão.

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

Este preceito, embora esteja em consonância com este nível de ensino, já que o
Pedagogo está habilitado para ministrar aulas
de todos os componentes curriculares do ensino fundamental, é desafiador à medida em que
ainda é recorrente certa fragilidade na formação do professor. Em relação aos saberes de
Artes o que passa a,
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Significa a desqualificação [...] pelo aligeira[...] ainda domina na sala de aula o ensino de
desenho geométrico, o laissez faire, temas bamento, pela fragmentação e pela simplificação
nais, as folhas para colorir, a variação de técnidos conhecimentos próprios da área (SUBTIL,
cas e o desenho de observação, os mesmos
2011, p.250). [...] continua no terceiro milênio
métodos, procedimentos e princípios ideológia indefinição do que é, para que serve e como
cos (BARBOSA, 2013, p.172).
o conhecimento artístico pode ser praticado
nas escolas. A constatação é a de que a área
constitui-se em “terra de todos e de ninguém”,
É possível constatar hoje nas escolas,
isto é, se todas as disciplinas podem trabalhar resquícios de concepções políticas e práticas
com arte então qualquer coisa pode assumir o para a arte de todos os momentos históricos
estatuto artístico (SUBTIL, 2011, p. 250).
que relatamos. Particularmente as comemora-

Em geral, os professores que ensinam
Arte são escolhidos por demonstrarem alguma
familiaridade com a área (sabem fazer artesanatos, gostam de dançar, gostam de cantar,
são expansivos e comunicativos, etc.) o que
não é garantia de aulas de qualidade.
Ainda, na pior das hipóteses, a disciplina de Arte é vista como um reduto para sair
um momento da sala de aula, delegada aos
professores com mais tempo de serviço, para
que os mesmos possam descansar um pouco. Alguns dos professores de Artes, quando
lhes são atribuídas as aulas, têm que participar
de cursos de atualização oferecidos por instituições públicas ou particulares para que possam tornar seu trabalho mais qualificado:

ções das datas do calendário escolar, o tecnicismo, o sentido psicológico de lazer descomprometido, a ausência dos conhecimentos
artísticos obliterados por atividades desarticuladas e a submissão aos conteúdos de outras
disciplinas (SUBTIL, 2011, p.251).
Estes formatos pedagógicos talvez tenham sido eficientes em seu tempo, na medida em que atenderam aos propósitos a que
se destinaram, no entanto, não correspondem
mais às demandas e expectativas de formação da atualidade e só contribuem para inibir a
apreciação e gosto da criança pela Arte.
Toda criança, antes de entrar na escola, “faz arte”...
Desenha, pinta, faz esculturas de areia, canta, dança, toca instrumentos (ainda que batendo tampas
de panelas), cria personagens... São potencialidades plenas de expressão criativa cujas possibilidades de se manifestar geralmente não ocorrem na
escola (VENTRELLA; GARCIA, 2006, p.11).

Dessa forma, tenta dar conta do recado, embora saiba-se que, na verdade, cada um trabalha “com aquilo que sabe”, porque no senso comum todos são “prendados em alguma
Não ocorrem na escola, porque em gecoisa” e isso basta como qualificação para
este ensino (SUBTIL et al., 2013, p.3).
ral são tolhidas. Seja por práticas educativas

É importante observar que apesar dos
avanços em relação ao lugar que a Arte passa
a ocupar no currículo escolar brasileiro, ainda
nos deparamos com perspectivas, remontando
aos anos 1930-1947, em que há o predomínio
de uma visão utilitarista do ensino e, portanto,
as atividades de Artes estão basicamente vinculadas à decoração da escola e/ou das salas
e à comemoração de datas festivas; ou ainda,
atividades educativas centradas na perspectiva
da liberdade de expressão (1948), onde predomina o “laissez-faire” e demais atividades
advindas da espontaneidade infantil, como o
desenho livre e o desenho geométrico proveniente da perspectiva do ensino técnico (1971).

limitadoras. Afinal, ninguém ensina aquilo que
não sabe, seja pela atitude grosseira e antiética do professor em comentar ofensivamente
sobre a produção de um aluno, dizendo-lhe
que não sabe desenhar, que não caprichou,
ou pior, fazendo correções, arrumando, redesenhando ou recolorindo um material produzido
pela criança para que fique bonita para então
estar à altura de ser exposto no mural da sala
e/ou da escola. Um professor com esta atitude
acaba interferindo: “[...] no processo de construção do aluno, tentando impor suas “técnicas” ou o que acham correto, desestimulando
assim os alunos e impedindo que desenvolvam
sua própria poética, seu próprio estilo” (COLETO, 2010, p.139).
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O professor tem importante papel a
desempenhar, sobretudo no que diz respeito
à sua responsabilidade enquanto formador
humano, atribuição que transcende a simples
transmissão de conteúdo:
[...] a criança está em constante assimilação
de tudo aquilo com que entra em contato no
seu meio ambiente; compete ao professor de
Arte saber lidar com os fatos em sala de aula,
constituindo a sua metodologia de trabalho. O
que é observado e percebido nos passeios,
nos caminhos de ida e volta à escola, nas
brincadeiras, nos programas de rádio e televisão, está modificando e enriquecendo as
experiências e vivências infantis. A tarefa do
professor de Arte é auxiliar o desenvolvimento
dessas observações e percepções das crianças (FERRAZ; FUSARI, 1999, p.49).

Avaliação está submetida à frequência, a julgamento de valores do próprio professor, sem
nenhum embasamento teórico e sem levar
em consideração qualquer linguagem artística, ou qualquer objetivo que estas linguagens
busquem atingir (FERREIRA, BARROS, 2013,
p.8).

É preciso estabelecer o consenso de
que a avaliação não é para avaliar comportamento ou interesse e sim, para indicar ao professor se o aluno aprendeu.
Algumas escolas passam a adotar instrumentos avaliativos para aferir o aprendizado
dos conteúdos ministrados somente nos últimos anos, como se antes disso não fosse necessário avaliar a partir de instrumentos que
possibilitem verificar a efetividade e rendimento
escolar das crianças. Arte também é construção de conhecimento e precisa de parâmetros
O professor é formador, não só em
objetivos de avaliação.
arte, mas também em ética e estética. Objetiva
ou subjetivamente o professor forma social, atitudinal, conceitual e procedimentalmente.
Outro aspecto que precisa ser apontado trata-se das visitas às exposições, que em
geral são raras e quando acontecem são destituídas de sentido, não havendo uma preparação ou estudos prévios o que acabam por
contribuir para promover um esvaziamento de
conteúdo e em muitos casos, a viagem de ônibus, acaba sendo, mais significativa para as
crianças do que a apreciação das obras de
arte (BARBOSA, 2013, p.172).
Na escola, apesar de toda uma discussão sobre a centralidade dos sujeitos e da
necessidade de diálogo entre os saberes, permanece um currículo hierarquizado, um currículo que se materializa pela fragmentação das
disciplinas.
E apesar de ter sido um avanço a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n. 9394/1996 incluir a Arte como disciplina,
a Arte continua ocupando um lugar secundário em detrimento de disciplinas consideradas
mais importantes. Em alguns casos, a:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Envolvida com a arte, a criança também aprende que é preciso fazer escolhas para
percorrer o processo de criação, pois há de se tomar decisões durante todo o tempo, julgando
aquilo que quer e o que não quer fazer.
A criação deve ser encarada como uma trajetória de registro que demonstra o sujeito
em sua totalidade (na história e na linguagem), onde ele se forma e se transforma, pois deixa
suas marcas e impressões, indo além daquilo que temos como estabelecido. Ou seja, produzir
sua própria visão de mundo e, em consequência, colaborar em sua transformação.
Atualmente a Arte, em suas diversas manifestações, é um componente curricular obrigatório em todo o país. Entretanto na escola já foi considerada matéria, disciplina, atividade. O
modelo atual brasileiro para o ensino da Arte tem com ideal um ponto incomum que aponta para
a absorção dos saberes, reunindo em si a compreensão da cultura e da produção artística.
Nesse novo tempo, a construção do conhecimento artístico é vista como uma conjunção
de competências interdisciplinares que têm suas características particulares.
A Arte é capaz de interligar o homem e o ambiente social ao qual pertence, permitindo
maior criticidade e responsabilidade do indivíduo com o conhecimento e a transformação social
da qual fará parte. A arte é vista como uma aprendizagem artística com diferentes significados,
que levam à transformação do ser humano e da sociedade. Segundo Vygotsky, “A arte dirá a
palavra decisiva e de maior peso’’. Sem a nova arte não haverá o novo homem”.
Analisando a história que a disciplina de Arte percorreu para fazer parte do atual currículo educacional, percebe-se que, apesar de todos os avanços, ainda há um longo caminho a
ser percorrido, não mais em relação às questões burocráticas, mas em relação à garantia das
condições materiais e objetivas para que o ensino da Arte possa ser efetivado com qualidade,
sendo muito importante este reconhecimento para atuação de um professor crítico e responsável
pela construção dos conhecimentos artísticos.
Entender que as desigualdades são construções sociais, caminha na perspectiva de
desnaturalizar o ideário considerado legítimo. Ideias como a de que qualquer pessoa pode ensinar Arte, de que Arte não é tão importante quanto às demais disciplinas, de que é possível
avaliar em Arte a partir da participação e interesse dos alunos e muitas outras desta natureza,
estão na base constitutiva da própria sociedade e são reportadas para o ambiente escolar. É
preciso transcender a perspectiva instrumental.
Enquanto o ensino de arte estiver limitado ao desenho mimeografado para as crianças pintarem, músicas indicando ações para a
rotina escolar, hora do lanche, hora da saída, a escola estará negando o direito do aluno ao acesso ao conhecimento artístico em sua
plenitude (BRASIL, 1997).
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